
HAGYOMÁNYTEREMTŐ 

KARÁCSONY
Meglepetéssel készül a városve-

zetés az év végi ünnepekre.
– 8. OLDAL
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SZABÁLYOZOTT PIAC
Arányos közteherviselés, átlát-

ható rendelet könnyíti a piac éle-

tét.

– 6-7. OLDAL

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! • 2008. november 3., II. évf., 20. szám
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ÚJPESTI NAPLÓ

TOVÁBBTANULÁSI ÚTMUTATÓ
Összeállításunkkal szeretnénk segí-

teni az általános iskolák végzőseit az

iskolaválasztásban.

– 2., 4., 25. ÉS 27. OLDAL

MODERN ÓVODÁK
Az önkormányzat támogatásával

októbertől megújult a Leiningen és

a Viola óvoda udvara is.

– 5. OLDAL
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Tisztelgés 
a szabadság
hősei előtt

Békésen emlékezett Újpest az ‘56-os eseményekre – 3. oldal

Tisztelgés 
a szabadság
hősei előtt



AZ ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZÉPISKOLÁK KÍNÁLATA:

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN

NÉGYOSZTÁLYOS KÉPZÉS (Iskolánk kódja: 035228)

A 2009/2010-es tanévben egy osztályt indítunk. Az induló osztályban 3 csoportot

hozunk létre. 

I. angol-japán idegen nyelvi csoport kódja: 01

II. magyar nyelv és irodalom emelt szintű csoport kódja: 02

III. matematika emelt szintű csoport kódja: 03

A választott tárgyakat emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk. Az induló

osztály 1/3-a idegen nyelvként angol és japán nyelvet tanul, a másik két csoportban

első idegen nyelvként angolt választhatnak a tanulók, második idegen nyelvként pe-

dig francia, spanyol, német, angol, orosz nyelvekből választhatnak. Második idegen

nyelvként azt a nyelvet fogjuk tanítani, amit a legtöbben választottak. A gimnáziumi

képzésnek megfelelően a 11. évfolyamtól dönthetnek a tanulók és szüleik arról, hogy

mely tantárgyakból tesznek majd emelt szintű érettségit, így a továbbiakban azokat

a tantárgyakat tanulhatják magasabb óraszámban. A gimnáziumba jelentkező tanulók

központi írásbeli felvételit tesznek. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akiknek érdek-

lődése az idegen nyelvek, a magyar és matematika iránt nagyobb az átlagosnál.

A felvétel a felvételi pontszámok alapján történik. A felvételi összpontszáma két

részből tevődik össze: 1. hozott pontszám, 2. írásbeli pontszáma.

A hozott pontok számítása: A  7. év végi és 8. félévi osztályzatok adják a következő

tantárgyakból: magyar irodalom és nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika,

fizika, földrajz, biológia. Hozott pont maximálisan 80 pont. A jelentkező tanulók a

felvételi eljárást megelőző egységes kompetencia alapú írásbeli felvételit tesznek

matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, s ezekből számítjuk a pon-

tokat. Ez maximum 100 pont lehet. A felvételi összpontszám a hozott és az írásbe-

lin szerzett pontok összege.

A felvételivel kapcsolatos határidők: A központi írásbelire való jelentkezés határ-

ideje: 2008. december 10. (a jelentkezési lapok a gimnázium portáján beszerezhe-

tők, vagy az OH honlapjáról letölthetők. A kitöltését és a gimnáziumba juttatását a

szülőknek kell elvégezni). Az egységes írásbeli felvételi vizsgák időpontja: 2009. ja-

nuár 24. (szombat) de. 10 óra. Ezekről külön értesítést nem küldünk! Az írásbeli ered-

ményéről 2009. február 12-én 8 órától-16:30-ig tájékoztatjuk a szülőket, ekkor ve-

hetik át az értékelő lapokat is. Ezen eredmények ismeretében történik az általános

iskolákban a jelentkezési lapok kitöltése, melyek beérkezési határideje: 2009. feb-

ruár 20. Az elért eredmények alapján ideiglenes felvételi jegyzéket állítunk össze,

melyet 2009. március 17-ig nyilvánosságra hozunk. A tanulói adatlapok módosítá-

sára 2009. március 19-20-ig az általános iskolában van lehetőség. A felvételiről a

tanulók és az általános iskolák 2009. április 27-ig írásban kapnak értesítést.

Nyílt nap: A négyosztályos képzés iránt érdeklődő tanulóknak 2008. november 27-

28-29-én 8 órától nyílt napot tartunk.

NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM

A nyolcosztályos képzés kódja: 04. 

A 2009/2010-es tanévben két osztályt indítunk.

A felvétel pontszámok alapján történik. A tanulók az általános iskolai eredményük

alapján hozott pontokkal rendelkeznek, valamennyien részt vesznek az egységes

kompetencia alapú írásbeli vizsgán. Szóbeli vizsgát a felvételizőknek nem szervezünk!

1. Hozott pont: A tanuló 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi eredménye alap-

ján kerül meghatározásra. A pontokba a magyar nyelv, magyar irodalom, mate-

matika és környezetismeret tantárgyak osztályzatai számítanak be. A szülőknek

az általános iskolában kell kérni a szöveges értékelés osztályzatra történő átvál-

tását. (A megszerezhető maximális pontszám 40 pont.)

2. Írásbeli pontszáma: A tanulók írásbeli vizsgán vesznek részt. A vizsga feladatsorát

az Oktatási Hivatal állíttatja össze. (A megszerezhető maximális pontszám 100 pont.)
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AZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓKRÓL:
VALAMENNYI KÉPZÉSI FORMÁBAN

(NÉGY, HAT ÉS NYOLCOSZTÁLYOS 

GIMNÁZIUMOK) ÉRVÉNYESÜLŐ 

EGYSÉGES SZABÁLYOK:

Jelentkezni a középiskolákba az ál-

talános iskola által kitöltött lappal (la-

pokkal) lehet. Egy tanuló számára ki

kell állítani egy tanulói adatlapot, és a

középfokú intézményekbe küldendő

jelentkezési lapot. Egy jelentkezési la-

pon egy iskolának több tagozata, kép-

zési szakja is megjelölhető! A gyermek

jelentkezési lapját mindkét szülő, to-

vábbá – ha a gyermek 14 éves elmúlt –

a jelentkező írja alá. Az adatlapokat az

általános iskola a Közoktatási Informá-

ciós Központnak (győri Központnak), a

jelentkezési lapokat a középiskoláknak

küldi meg 2009. február 20-ig. 

A középiskolák 2009. február 23. és

március 13. között bonyolítják le a

szóbeli vizsgákat. A felvételik lebo-

nyolítását követően a középiskolák az

elért eredmények alapján ideiglenes

felvételi jegyzéket állítanak össze,

melyet 2009. március 17-ig nyilvá-

nosságra hoznak.

Az általános iskolák 2009. március

19. és 2009. március 20. között egy al-

kalmat biztosítanak arra, hogy a tanu-

lói adatlapon feltüntetett iskolák sor-

rendjét a szülők megváltoztathassák.

Az így módosított listákat az általános

iskolák 2009. március 23-ig megkül-

dik a felvételit koordináló Felvételi

Központnak.

A központ a beérkező listákból ki-

húzza azoknak a nevét, akiket az adat-

lapon sorrendben előbb szereplő in-

tézménybe felvesznek. A középiskolák

ezen visszaküldött lista alapján 2009.

április 27-ig a felvételi döntésről írás-

ban értesítik a jelentkező szüleit és az

általános iskolájukat.

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 

– SZABÁLYOK AZ ÁLTALÁNOS KÉPZÉSRE 

JELENTKEZŐK SZÁMÁRA:

Ha az iskola szervez írásbelit, akkor

ezek kompetencia alapú egységes fel-

adatsorát az OH állíttatja össze, adja

meg a javítási útmutatót. Ezek meg-

írására valamennyi írásbeli vizsgát

tartó középiskolában 2009. január 24-

én 10 órától kerül sor. Ezekre jelent-

kezni kell 2008. december 10-ig a fel-

vételit szervező középiskolában. Ehhez

jelentkezési lapot a felvételt hirdető

iskola ad ki, vagy letölthető az OH

honlapjáról. A felvételi dolgozatokat a

középiskola 2009. február 12-ig kija-

vítja, és az eredményről tájékoztatja a

szülőket.

NYOLC- ÉS HATOSZTÁLYOS KÉPZÉS 

– SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

Az ilyen képzést folytató iskolák felvé-

teli eljárásaikat két módon szervezhetik.

A felvételről:
� kizárólag a tanulmányi eredmé-

nyek alapján, vagy
� a tanulmányi eredmények és a

központilag kiadott egységes,

kompetenciaalapú feladatlapok-

kal megszervezett írásbeli vizsga

eredményei alapján dönthet.

Ha a nyolcosztályos képzést folytató

középiskola a felvételi eljárásában az

általános iskolai eredményt figyelembe

veszi, akkor az általános iskolai szöve-

ges értékelést az adott általános iskolá-

nak kell osztályzatra váltania. (Közok-

tatási Törvény 70.§ (3) bekezdés.)

Az írásbeli kompetencia alapú fel-

adatlapjait az OH állíttatja össze, adja

meg a javítási útmutatót. Ezek megírá-

sára valamennyi írásbeli vizsgát tartó

középiskolában 2009. január 23-án 14

órától kerül sor. Erre előzetesen jelent-

kezni kell 2008. december 10-ig a felvé-

telit szervező középiskolában. Ehhez je-

lentkezési lapot a felvételt hirdető isko-

la ad ki, vagy az OH honlapjáról letölthe-

tő. A felvételi dolgozatokat a középisko-

la 2009. február 12-ig kijavítja, és az

eredményről tájékoztatja a szülőket.

A szülők a jelentkezési lapot a kö-

zépiskolába nyújtják be 2009. február

20-ig. FONTOS! A kitöltött tanulói

adatlapot a szülők közvetlenül az Fel-

vételi Központnak küldik meg. 

TovábbtanulásTovábbtanulás   A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  3.

Tudnivalók és kínálat

Összeállításunkkal, amely fontos tudnivalókat és az Újpest Önko-

rmányzata által fenntartott  középiskolák 2008/2009-es tanévre

szóló kínálatát tartalmazza, segíteni szeretnénk az általános

iskolák végzőseit az iskolaválasztásban. 

Továbbtanulás

folytatás a 4. oldalon!



3www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 0 .  S Z Á M
‘56 ‘56 

A szabadság
hőseit idézték
Békében, méltósággal emlékeztek meg civilek és politi-

kusok Újpesten az ‘56-os forradalom és szabadságharc 52.

évfordulójáról. Október 21-én az Erkel Gyula Újpesti Ze-

neiskola rendezett ünnepi hangversenyt a növendékek és

a művésztanárok résztvételével. A 23-i emléknap dél-

előttjén a Görgey úti ‘56-os emlékműnél Gyevát Ottó, az

Újpesti ‘56-os Forradalmi Szövetség képviselője emléke-

zett meg a félévszázados történelmi eseményekről. 

Késő délután a Városháza mögötti Trombita téren rendez-

te meg Újpest önkormányzata hagyományos koszorúzási

ünnepségét. Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét

Helyei László színművész tolmácsolta, majd dr. Sipos Lajos

egyetemi tanár, Újpest Díszpolgára osztotta meg az ese-

ményhez méltó gondolatait a megjelentekkel. Az ünnepség

végén a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit. 

A Politikai Foglyok Országos Szövetsége október 31-én

a Megyeri temető ‘56-os emléktáblájánál emlékezett meg

a forradalom hőseiről. 

FOTÓK: HARKAI PÉTER, HORVÁTH DÁVID

’’5566
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2008.  március  21.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  3.
Továbbtanulás   Továbbtanulás   

A felvétel a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontszámok alapján törté-

nik. Az előzetes kompetencia alapú írásbeli vizsgára jelentkezni a gimnáziumban be-

szerezhető, vagy az OH honlapjáról letölthető jelentkezési lappal lehet 2008. decem-

ber 10-ig.

Az írásbeli vizsga időpontja 2009. január 23. 14 óra. Ezekről külön értesítést nem

küldünk! Az írásbeli eredményéről 2009. február 12-én tájékoztatjuk a szülőket 8

órától 16:30-ig, ekkor vehetők át az értékelő lapok, melyeket a kitöltött jelentkezési

laphoz kell csatolni. Az eredmények ismeretében 2009. február 20-ig lehet jelent-

kezni a nyolcosztályos képzésre, melyhez jelentkezési lapot a középiskola biztosít,

vagy az OH honlapjáról letölthető. A lapokat a szülők állítják ki és továbbítják a kö-

zépiskolába, illetve a Felvételi Központnak. A jelentkezési lapnak a tanuló 3 év végi

és 4. félévi eredményét osztályzatokban kell tartalmaznia. A szöveges értékelés át-

váltását az általános iskoláknak kell megtenni. (Közoktatási Törvény 70.§ (3) bekez-

dés.) Az elért eredmények alapján ideiglenes felvételi jegyzéket állítunk össze,

melyet 2009. március 17-ig nyilvánosságra hozunk. A felvételi eredményéről 2009.

április 27-ig a szülők és az általános iskolák írásban kapnak értesítést.

Tájékoztató: A képzésről és a felvételiről szülői tájékoztatót tartunk: 2008. no-

vember 26-án 17 óra 30-tól. Kérdéseikkel keressenek meg bennünket! 

Az iskola címe: Budapest, IV. Tóth Aladár u. 16-18. Telefon: 233-4536, 233-4290

– DR. KÖVESDI ISTVÁN igazgató

FELVÉTELI A BRÓDY IMRE OKTATÁSI KÖZPONTBAN

GIMNÁZIUMI TAGOZAT

A Bródy Imre Oktatási Központ gimnáziumi tagozatának elődje a Bródy Imre Gimná-

zium volt. 2008. szeptember 1-jével kezdte meg működését az új oktatási intéz-

mény 8 + 4 évfolyammal, a Langlet Valdemár Általános Iskola és a Bródy Imre Gim-

názium fúziójával. Az általános iskolai képzés iránt (nappali tagozat és felnőttkép-

zés) az iskola titkárságán lehet érdeklődni. 

A gimnáziumi tagozat pedagógiai programja változatlan maradt:  évfolyamonként

három osztálytípusban tanulnak a diákok: drámás, képzőművészeti és sportosztály-

ban. Az osztálytípusok speciális munkájukat a szokásos gimnáziumi tantárgyak el-

sajátítása mellett végzik.

A képzőművészeti osztályba elsősorban olyan diákok jelentkeznek, akik érdek-

lődnek a képzőművészetek iránt, jó a rajzkészségük vagy a kézügyességük és sze-

retnék kicsit mélyebben feldolgozni az őket ért külső információkat. A négy gimná-

ziumi év alatt szakavatott tanáraik részletesebben beavatják őket a fotó, mozgókép,

videó, rajz és plasztikai ismeretek rejtelmeibe. Ezt a munkát kerámiaégető-ke-

mencével ellátott plasztikaterem, fotólaboratórium, rajzterem, modern, digitális

eszközökkel felszerelt stúdió segíti.

Tanulóink közül a későbbiekben sokan a művészeti pályát választják, a gimnázi-

umi évek alatt pályázatokat nyernek, és eredményesen indulnak az Országos Kö-

zépiskolai Tanulmányi Versenyen. A képzőművészeti képzésben résztvevő diákok az

iskola szervezésében rendszeresen tárlatokat, kiállításokat látogatnak, a progra-

mok anyagi fedezetét pályázati támogatásból teremtjük elő. Évente kétszer alkotó-

táborra kerül sor. 

A drámás osztályokban a pedagógiai munka fő célja kreatív, önálló és nyitott sze-

mélyiségek nevelése, akik közéleti érdeklődéssel, jó kapcsolatteremtő képessé-

gekkel bírnak, mernek és tudnak a nyilvánosság előtt szerepelni, egyaránt fogéko-

nyak társadalmi és művészeti kérdésekre.Belőlük szerveződik iskolánk Berda-szín-

pada, amely társulat előadásait az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon a legutóbbi

két évben arany oklevéllel díjazták. Emellett diákjaink tanulnak drámatörténetet

(amelyből közép- és emelt szintű érettségit is lehet tenni), négy évig kommuniká-

ciós foglalkozások segítik a színpadi fellépés és mindennapi mozgás biztonságá-

nak elsajátítását és az önismeret elmélyülését. Munkájukat az épületben lévő,

hang- és fénytechnikával, színpaddal felszerelt terem biztosítja, de rendszeresen

fellépnek külső színpadokon és próbatermekben is. 

A négy év alatt sok színházi estét töltenek együtt és szoros kapcsolatban állnak

a TRAFÓ beavató színházzal is, ahol tanulóink interaktív előadások résztvevői. Diák-

jaink közül többen vesznek részt film-, vagy televíziós sorozat forgatásán is. 

Az élsportoló osztályban azok a gyerekek tanulnak, akik valamelyik sportegyesület

leigazolt, eredményes versenyzői. Az itt tanuló diákok számára iskolánk biztosítja,

hogy a sporttal kapcsolatos mulasztásaikat (verseny, edzőtábor) a sportegyesületi

kikérők alapján igazoljuk. Ezt az osztálytípust a NUSI-val (Nemzeti Utánpótlás-neve-

lési és Sportszolgáltató Intézet) közösen szervezzük. Iskolánk kiváló sportoló-diákjai

voltak az elmúlt időszakban többek között Csollány Szilveszter, Benedek Tibor, Storcz

Botond, Faldum Bereniké. Az élsportolói osztályba várjuk azon tanulók jelentkezését

is, akik jelenleg nem sportolnak, de a jövőben tervezik, hogy valamelyik egyesület

tagjává válnak. Számukra az oktatás általános tanterv szerint zajlik.

Minden diákunk két nyelvet tanul, angolt és németet, 11-ik évfolyamtól emelt szin-

ten is folytathatják a készülést. Több digitális tábla is segíti a projekt alapú oktatást,

amely segítségével a tananyag életközelibbé tehető, a tanulási folyamat a megszokot-

tól egészen különböző, de igen hatékony. Két, a 21. század technológiájának megfe-

lelő informatikai teremmel is rendelkezünk. Számítógépek a nagyon jól, a tanulást se-

gítő, kiegészítő könyvekkel felszerelt és széles kínálatot nyújtó, könyvtárunkban is ta-

lálhatók. Itt a diákok szabadon használhatják az internetet a nyitvatartási idő alatt.

Nyílt napok a gimnáziumban: � 2008. november 10-én, 8.30-kor: drámai osztály
� 2008. november 11-én, 8.30-kor: sportosztály;  � 2008. november 12-én,

8.30-kor: művészeti osztály

Ezeken a napokon lehet órákat látogatni, ismerkedni a gimnáziummal. 

Előkészítő tanfolyam a központi írásbelire: A foglalkozások során az előző évi

központi írásbeli felvételi tapasztalatai szerint haladnak majd a csoportok. A felké-

szítőkre november közepétől nyolc héten át kerül sor, az idei tanév központi felvé-

telijével, január 24-ével bezárólag. Egy-egy alkalommal két tanítási órát tartunk.

A tanfolyamokra jelentkezni lehet az iskola titkárságán, a nyílt napok után. A

tanfolyam önköltséges. Erről érdeklődni az iskola titkárságán lehet. Matematika:

szerdánként 15 órától. Első alkalom: november 19. Magyar nyelv- és irodalom:

csütörtökönként 15 órátóltól. Első alkalom: november 20.

Végül megemlítjük az esti tagozatot is. Ebben a képzési formában a 16. életévü-

ket betöltött, felnőtt emberek tanulnak. Az oktatás egy héten három délután zajlik.

Idegen nyelv és informatika tanulása kötelező. 

Cím: 1047 Budapest, Langlet u. 3-5., Telefon: 369-4917, Fax: tel.+201/105 mel-

lék, Internet: www.brody-bp.sulinet.hu, Giczy Béla igazgató: giczy.bela@chello.hu,

Hirmann László igazgatóhelyettes: hirmann.laszlo@gmail.com. Titkárság:

titkar@big.sulinet.hu – GICZY BÉLA igazgató, HIRMANN LÁSZLÓ igazgatóhelyettes

FELVÉTELI A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBAN 

SAPERE AUDE! - MERJ GONDOLKODNI!  

– hirdetik hitvallásunkat iskolánk homlokzatán a latin szavak. Gondolkodó embere-

ket, a jövendő értelmiségét nevelni – ez a legfőbb célunk! Mindezt emberséggel,

megértéssel, de következetesen, felelősséget vállalva minden gondjainkra bízott

gyermekért. Törekszünk arra, hogy kreatív, döntésképes, a világot reálisan látó, ab-

ban biztonsággal közlekedni tudó, boldog felnőttekké váljanak.  

Kik is vagyunk mi? 

A CSVMG Újpest egyik legnagyobb iskolája. Az első osztálytól az érettségiig egysé-

ges pedagógiai elvek szerint végezzük nevelő, oktató munkánkat. A 9. osztályba

azonban bármelyik általános iskola 8. osztályát elvégző és az előírt felvételi feltéte-

leket teljesítő diákot szeretettel és bizalommal várunk. 

Társaink a szülők, akik elfogadják nevelési elveinket és igyekeznek mindenben

segítségünkre lenni. A MESTERSÉGEK ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNYUNK sokadik éve támo-

gatja a tanulmányi kirándulásokat, a nagy rendezvényeket, a mozi- és színházláto-

gatást, az iskolai sportéletet, a tehetséges tanulókat, a számítástechnika oktatását.

Itt mindig történik valami!

Hol a szakmai rendezvényeink, máskor egy jól sikerült diáknap vagy a csillogó ku-

pák, olykor pedig az országos siker –  tévészereplés, sajtóvisszhang – jelzi azt, hogy

a Csokonaiba járni jó.

 folytatás a 2. oldalról

folytatás a 25. oldalon!
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KözéletKözélet

Az Újpesti Önkormányzat támogatásával októbertől a

Leiningen és a Viola óvodában is már vadonatúj, vagy tel-

jesen felújított udvari játékokat vehetnek birtokba a gye-

rekek. Mindkét intézmény felújítási munkálataiban a szülők

is részt vettek. A Leiningen utcai ovi udvarának füvesítését

a szülők vállalták, de példaértékű a Viola óvoda kezdemé-

nyezése is: a felújítási munkálatok költségeinek 40%-át –

szülői kezdeményezésre – egy szponzor támogatta, az ön-

kormányzat pedig a kiegészítő 60%-kal járult hozzá. A

Leiningen oviban felszabadultan játszó gyerekek, a Viola

óvodában pedig ünnepi műsor várta az önkormányzat kép-

viselőit. Ez utóbbi intézmény ünnepségének kedves szín-

foltja volt, hogy a „Viola óvodáért” díjat idén dr. Trippon

Norbert alpolgármesternek ítélték oda a vezetők. 

Az alpolgármester, miután megköszönte a gyerekek, a

dolgozók és a szülők türelmét, úgy fogalmazott: remélhe-

tőleg a jövő évtől már világszínvonalú óvodakertek és

játékok jellemzik Újpestet. – H. P.

Idén 100 millió Ft, a jövő évre vonatkozó tervek szerint is közel ekkora összeg jut az önkormányzati óvodák

udvari játszótereinek felújítására. A balesetveszélyes, elöregedett, korszerűtlen játékok helyett már az uniós

szabványoknak megfelelő csúszdák, hinták, mászókák, homokozók, és egyéb játékok állnak a legkisebbek

rendelkezésére. 

Új játékok, biztonságos eszközök

Elismerés 
a szolgálatért

Október 23. alkalmából az újpesti

önkormányzat vezetése pénzju-

talmat osztott ki a kerületben

szolgáló rendőrök és tűzoltók

legjobbjainak. A jutalmakat dr.

Budaházy Gábor, Újpest aljegyző-

je és Horváth Imre, az Újpesti Ön-

kormányzat Közbiztonsági Bi-

zottságának elnöke adták át. 

A tűzoltók közül négyen, a

rendőrkapitányság dolgozói kö-

zül pedig huszonnyolcan kaptak

jutalmat. 

A jutalmazottak körére a tűzőr-

ség, valamint a rendőrkapitány-

ság vezetői tettek javaslatot. 

– T. K.

A 48 éves Schirilla György október 16-án indult el Tatabányáról; az állomásokon

több ezren – sportolók, gyerekek, politikusok és civil szervezetek – csatlakoztak az

emlékfutáshoz. 

A sportember Újpestre október 18-án délután érkezett a Megyeri hídon keresz-

tül. A Városháza előtt az USC Városi Sportiskola ifjú birkózói várták, hogy egy kisebb

távra ők is csatlakozzanak a futáshoz; a résztvevő gyerekek, mint minden városban,

emléklapot, és zászlót kaptak ajándékba. Az emlékfára Keztyűs József, Újpest dísz-

polgára, a BKIK Újpesti Tagcsoportjának elnöke kötötte Újpest szalagját, majd a

sportoló – az önkormányzat meghívására – aznapra kerületünkben maradt. Schirilla

György Fót-Gödöllő-Aszód-Hatvan-Pásztó és Bátonyterenye városokat érintve ok-

tóber 23-án érkezett Salgótarjánba, ahol több ezren csatlakoztak hozzá, és tették

meg közösen az 1956 kilométeres távot. A több napos esemény nem csupán emlék-

futás volt: a sportoló természetesen – mint minden kampányával – az egészséges

életmódot is igyekezett népszerűsíteni. – P. K.

Október 16. és 23. között – 35 várost, települést összekötve – összesen 269

kilométert futott a népszerű sportember, Schirilla György az 1956-os for-

radalom hősei előtt tisztelegve – és népszerűsítve az egészséges életmódot. 

Hosszú futására még mindig számíthatunk
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– Az előző rendeltünk a piaccal kapcso-

latosan 1994-ben született. Ennek ti-

zennégy éve – válaszolta az új rendelet

megalkotásának okát firtató kérdésünk-

re dr. Kató Balázs.

– Azóta igen sok minden történt, válto-

zott az élet, változott a világ körülöttünk,

a piac körül is. Amikor kénytelenek vol-

tunk, kicsit foltozgattuk a meglévő jog-

szabályt, hozzányúltunk, amikor kellett.

Mostanra azonban megérett az idő arra,

hogy átfogó felülvizsgálat alá vessük a

régi rendeletet. Annak nem sok értelme,

hogy egy rendelet kétharmadát átírjuk,

de még mindig a régire hivatkozunk. 

Így jutott a városvezetés arra a dön-

tésre, hogy új piacrendeletet kell alkot-

ni. Ez alkalomból minden részt – olya-

nokat is, amelyekről eddig nem esett

szó – pontosítani lehet. Mint azt a jogi

tanácsnok elmondta, nagyon sok apró

változás van az új rendeletben. Ezek je-

lentős része pontosítás, de olyan tevé-

kenységek is bekerültek az új szabályo-

zásba, amelyekkel a környéken lakók

igényeit vették figyelembe. Ilyen pél-

dául a rakodás, pakolás, szállítás kérdé-

se: pontosan azért, hogy a környéken

élők életét nagy mértékben ne zavarja a

piac működése, valamint a kaotikus par-

kolási is megszűnjön. Reggel öt és tíz

óra között lehet árut szállítani a piacra,

nem előbb, nem később, nem egész nap,

mint az eddigi gyakorlat volt. 

Kerékpárral például nem lehet be-

menni a piac területére az új rendelet

szerint, ami több kérdést is felvet. Hol

lehet elhelyezni a kerékpárokat, amíg az

ember vásárol, illetve mi a garancia,

hogy – a mai világban ez sajnos életsze-

rű probléma – mire végez az illető a vá-

sárlással, még ott találja kétkerekű jár-

művét, ahol hagyta. Ezzel kapcsolatban

dr. Kató Balázs elmondta, hogy noha

most is van egy kis kerékpártároló, ezt a

kérdést mindenképpen meg kell oldani.

Állítása szerint viszonylag kis beruhá-

zással megoldható egy biztonságos ke-

rékpártároló vásárlása, amely megnyug-

tató megoldás volna erre a kérdésre. 

A kereskedők számára a rakodási idő

behatárolásán, valamint a számos pon-

tosításon túl jelentős változás a takarí-

tás, szemétszállítás szabályozása. A ren-

delet egyértelműen tartalmazza azt is,

kinek miért mennyit kell fizetnie, ebből

vitás kérdés ezentúl nem lehet. Ponto-

san meghatározták, mi a kereskedő, mi

az üzemeltető feladata. Innentől kezdve

minden kereskedő mennyiségarányo-

san fizeti a szemétdíjat. A piaci árusok

nem maradnak érdekvédelem és szólás-

szabadság híján, hiszen a rendelet azt is

magában foglalja, hogy minden évben

kötelezően összehívnak egy fórumot,

ahol a kereskedők, a piacvezetőség és a

polgármester is jelen lesz, és mindenki

elmondhatja, mit tenne másképp, mivel

van esetleg problémája. 

A piacfelügyelőt a testület a rende-

letben felruházta azon jogkörrel, hogy

ha valamely árut nem találja frissnek,

esetleg annak állagában, tartásában hi-

bát talál, akkor felfüggesztheti az áru-

sítást. Mindez a vásárlók érdekét szol-

gálja. 

Pontosabb 
szabályozás a piacon
Új piacrendeletet alkotott októberi ülésén Újpest képviselő-testülete. 

A változásokról a 2008. november 1-től hatályba lépő rendelet előké-

szítőjét, dr. Kató Balázst, az önkormányzat jogi tanácsnokát kérdeztük: 

FókuszbanFókuszban

KRASZNICSÁN LÁSZLÓNÉ

16 éve élek Újpesten, az egyik belső kerületből költöztem ide, azóta a piacot is rendszeresen látogatom. Kezdetben

még szokatlan volt a miliő – a forgalmas belvárosi üzletek után egy falusias jellegű piac –, de megismertem az

előnyeit, a szépségeit: kiváló minőség, elfogadható ár. Egy helyszínen szinte mindent megkaphatok, és kellemes

program végigjárni az árusokat és gyönyörködni a portékáikban. 

SEBŐK ALAJOS

Egy héten csak egyszer jövök a piacra, mivel mozgássérült vagyok, de ilyenkor igyekszem mindent megvásárolni,

amire szükségem lehet. A piac közel van a lakásomhoz, de nemcsak ez számít: inkább az fontos, hogy sok árucikkhez

kedvező áron hozzá tudok jutni. Azt hiszem, törzsvásárlónak számítok, hiszen a kedvenc eladóim már megismernek.

Olyan ez a piaci közösség, mint egy kis család.

DAVIDESZ MÁRIA MAGDOLNA

Szeretem a piac illatát, a hangulatát, itt tényleg nem teher a vásárlás, és az is fontos, hogy többféle áruminőség közül

választhatok. Mivel őstermelők is árusítanak, tudom, honnan érkeztek a gyümölcsök, zöldségek. Pár éve rendszere-

sen ide járok, de nem csalódtam még ebben a valóban emberközpontú piacban, és a közvetlen, barátságos eladók-

ban sem. 
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z újpesti Szent István téri Piac és

Vásárcsarnok – ismertebb nevén

újpesti piac – egészen idén no-

vember 1-jéig egy 1994-ben

elkészült, azóta részben kiegészített ön-

kormányzati rendelet alapján működött.

Tizennégy év után úgy döntött az önkor-

mányzat és a piac szakmai vezetése,

hogy az élet változásait érvényesíteni

kell egy új piacrendeletben. 

– Ennek megfelelően a szakmai válto-

zásokat, igényeket piacvezetőként leír-

tam – mondja a rendelet tervezési folya-

matát részletezve Balogh Angéla –, dr.

Kató Balázs jogtanácsossal egyeztetve

így végül elkészült az új szabályozás. A

november 1-jétől hatályos rendeletet

októberi ülésén Újpest képviselő-testü-

lete ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

teljes egyetértésben elfogadta. 

A piac vezetőjétől megtudtuk, hogy az

új rendelet szabályoz néhány olyan te-

vékenységet, kötelezettséget, amelyek

eddig nem, vagy nem ilyen alaposan

voltak írásba foglalva. 

A megszüntetett igazságtalanságok

közül egy példa, hogy az előző piacren-

deletben az őstermelőket nem említet-

ték. Ezt a jogtalan helyzetet Balogh An-

géla javaslatára az új rendeletben már

helyrehozták, így a piaci kereskedők kö-

zött az őstermelőket is feltüntetik. Fon-

tos ez, hiszen az újpesti Piacon nagyon

fontos szerepet töltenek be azok a ter-

melők, akik saját maguk által megter-

melt árukkal kereskednek. Sokuk hosszú

évtizedek óta árul a piacon, őstermelő-

dinasztiák is képviseltetik magukat, a

vásárlók nagy megelégedésére. 

– Másik sarkalatos téma, amelyet

pontosan szabályoz az új piacrendelet, a

piacon keletkezett hulladék kezelése –

mondta el kérésünkre Balogh Angéla. –

Modern, a mai kor követelményeinek

megfelelő hulladéktömörítő működik az

újpesti piacon néhány éve. A kereskedők

által beszállított hulladékot az elmúlt

másfél évben folyamatosan mérték. Ez

alapján megállapítható lesz – az új ren-

delet szabályozása értelmében – az,

hogy kinek mennyit kell fizetnie. A fi-

zetség a hulladék elszállításáért és táro-

lásáért mennyiségarányos lesz, a szer-

ződések megújításakor állapítjuk meg az

új összeget az elmúlt másfél év adatai-

nak összegzése alapján. 

Azoknak, akik üzlethelyiséget bérel-

tek, eddig is fizetniük kellett bizonyos

előre meghatározott összeget a hulladék

után, például azonban azok a zöldségke-

reskedők, akik nem üzletből, hanem

asztalról árusítanak, eddig egyáltalán

nem fizettek ilyen díjat, noha volt olyan,

aki egy hónapban két tonna (!) szeme-

tet is elhelyezett a piaci hulladéktömö-

rítőbe. Őket érinti leginkább a változás.

Azokat az őstermelőket, akik eddig nem

fizettek, ám minimális hulladékot ter-

meltek, továbbra sem sújtja újabb

„adó”. Havi száz kilogramm hulladék

alatt ugyanis nem kell fizetni, e fölött 8

Ft/kg lesz a díjszabás. 

Amióta napvilágot látott az informá-

ció, hogy a hulladékdíj megállapításá-

ban változás lesz, a kereskedők jobban

odafigyelnek arra, mennyi szemetet

dobnak ki. Az elmúlt két hónapban a

megelőző időszak heti három szállításá-

hoz képest már csak kettőre van szük-

ség, amely havi szinten nyolcszázezer

forint mínuszt jelent a piac költségeit il-

letően. És akkor még nem beszéltünk a

mértéktelen szemetelés környezetkáro-

sító hatásairól…

Balogh Angéla megerősítette azon in-

formációnkat, miszerint a parkolási ká-

osz felszámolására, valamint a lakók

nyugalmának biztosítása érdekében

reggel 5 és 10 óra közé szorították a ra-

kodási időszakot a piacon és közvetlen

környékén. Természetesen ezt rugalma-

san kezelik, hiszen előfordul – egy-egy

esetben, nem tömegesen –, hogy példá-

ul egy húskereskedőnek az áruval vi-

dékről csak kora délutánra ér fel a szál-

lító. Ő is megoldhatja a pakolást, de

nyilván mihamarabb végezni kell azzal.

Ezt a közterület-felügyelők fokozottabb

jelenléte is nyomatékosítja majd a jövő-

ben. 

Miután kerékpárral nem lehet a piac

területére bemenni, fontos kérdés ezen

eszközök biztonságos tárolása. Mint

megtudtuk, ez már megoldott, a piac há-

rom sarkán is kerékpártároló várja a

kétkeréken érkezőket. 

– Elképzelhető, hogy az új rendelet

ismét kitart 14 évig? – kérdeztük a piac-

felügyelőtől végül. Balogh Angéla el-

mondta, hogy valószínűleg négy-öt év

múlva az élet átírja a mostani rendeletet

is, de a Főtér Program kapcsán minden-

képpen lesznek változások. Az alapok

azonban valószínűleg nem változnak. 

A piacrendelet változásairól, annak megújulásáról megkérdeztük az egyik leginkább érintett személyt is, aki

az egyik kezdeményezője volt az új szabályozás megalkotásának, kidolgozásának. Balogh Angélával, az új-

pesti piac megbízott felügyelőjével beszélgettünk. 

Havi nyolcszázezer forint mínusz

FókuszbanFókuszban

Igazságosabb
teherviselés
A piacok és a vásárcsarnokok létesíté-

séről és működéséről szóló – többször

módosított – 22/1994. (IX.08.) számú

rendelete szabályozta korábban a piac

működését. A rendelet több éve került

megalkotásra, és bár többször módosí-

tották, az idő előre haladtával szüksé-

gessé vált a szabályozás újragondolása.

Ennek oka, hogy az elmúlt időszakban a

rendelet alkalmazása során tapasztal-

ható volt, hogy bizonyos esetek nem

kerültek szabályozásra, vagy az idő mú-

lásával igény mutatkozott új szabályok

alkotására is, mert a korábbi rendelet

nem teljes mértékben terjedt ki az ős-

termelőkre és az asztalról árusító keres-

kedőkre – véli a gazdasági ügyekért fe-

lelős alpolgármester, dr. Trippon Nor-

bert: 

– Véleményem szerint az új rendelet

megalkotásával – melynek kidolgozása

a Piacfelügyelőség bevonásával, gya-

korlati tapasztalatok mentén történt – a

piac működésének rendje átláthatóbb

lett. Ez olyan szabályok lefektetésének

köszönhető, mint például az áruszállítás

időtartamának, vagy a szállító gépjár-

művek várakozási idejének meghatáro-

zása. E szerint a piac területére gépjár-

művel árut szállítani és rakodni csak

reggel 5:00 és 10:00 óra között lehet, az

áruszállítást végző gépjárművek a piac

közvetlen környezetében csak a rako-

dáshoz szükséges ideig várakozhatnak.

Úgy gondolom, hogy mindezek beveze-

tése egyrészt egységes keretet biztosít

a piac mindennapi életében, másrészt a

közlekedést is megkönnyíti. 

Az említetteken túl az új rendelet ha-

tálybalépésével – azaz november 1-jét

– a piaci árusítók között a költségnemek

megosztása is igazságosabbá válik. A

kereskedők, őstermelők a hulladék el-

helyezésért mennyiségarányos térítési

díjat fognak fizetni.

A képviselő-testület igent mondott a

rendelet-tervezetre, egyetértve az új

rendelet megalkotásának szükségessé-

gével, továbbá azokkal az elvekkel, me-

lyek életre hívták az új szabályozást. 

– P. K., T. K., H.P.

A

Balogh Angéla (jobbra) nemcsak a szabályozásból,
de a főzésből is kiveszi a részét a piacon
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Célunk, hogy Újpest Központjában – az

Újpesti Egek Királynéja Főplébánia és a

keramitos parkoló közötti területen –

olyan hangulatot varázsoljunk, mely

méltó városunkhoz, mely méltó az ün-

nephez. Alternatívát kínálva a nagy bevá-

sárló központokkal szemben, megpró-

báljuk a karácsonyvárás valódi, bensősé-

ges hangulatát visszacsempészni a zakla-

tott, szinte csak a vásárlásról szóló de-

cemberi hetekbe. Díszkivilágítással, fü-

zérek sokaságával, kirakodóvásárral szí-

nes kulturális, zenei és gyermek progra-

mokkal várjuk az újpesti családokat.

A teljesség igénye nélkül: Adaggio,

Horgas Eszter, Kovács Kati, de olyan ko-

molyzenei, modern egyházi zenében is

gyönyörködhetünk, mint amelyet Sillye

Jenő és barátai, illetve a Baptista Gyüle-

kezet Harangzenekara  szólaltatnak meg

az Újpesti Egek Királyné Főplébániában. 

Úgy gondolom, hogy az Újpesti Kará-

csonyi Vásár, azon túl, hogy kulturális és

közösségi értékeket is közvetít, a piac

versenyképességét is növeli. A pavilo-

nokban újpesti kereskedők kínálják majd

portékájukat, de megtalálhatók lesznek

az újpesti címerrel, felirattal ellátott

ajándéktárgyak is. Ha valaki megéhezik,

vagy éppen szomjas lesz, nem kell ott-

hagynia a vásárt, olyan karácsonyi éte-

lek, és italok közül választhat, mint a for-

ralt bor vagy sült gesztenye. 

További jó hír, hogy a gyermekek és

felnőttek körében egyaránt közkedvelt

kisvonat is közlekedni fog, a tervek sze-

rint a vásár nyitó és záró napján szállítja

majd az utasokat. 

Bízom abban, hogy az Újpesti Kará-

csonyi Vásár az ünnepi készülődés

egyik különleges eseménye lesz, és ha-

gyományt teremtve évről-évre „az ad-

venti időszak színfoltjaként” hozzájárul

majd az ünnep fényéhez. Színes kultu-

rális, zenei és gyermek programokkal,

kirakodó vásárral, gasztronómiai ren-

dezvényekkel, borkóstolóval várjuk az

újpesti családokat. 

Munkatársaimmal olyan Karácsonyi

Vásár megszervezésén dolgozunk, mely

egyrészt a programoknak köszönhetően

kulturális, közösségi értékeket közvetít

az újpestiek felé, másrészt a személy-

telen nagy bevásárló központokkal

szemben lehetővé teszi, hogy szerette-

ik számára az ajándékok, meglepetések

beszerzésével karácsonyi élményként

telhessen, olyan hangulatot varázsolva

Újpest központjába, mely méltó váro-

sunkhoz, méltó az ünnephez. 

– DR. TRIPPON NORBERT

alpolgármester

A Karácsonyra való készülődés jegyében az Újpesten működő egyházak

bevonásával színesebb, hangulatosabb „Újpesti Karácsonyt” szeretnénk

megteremteni az idei évben. Ennek szellemében önkormányzatunk az

adventi időszakban – november 30-a és december 24-e között – meg-

rendezi az első, hagyományteremtő Újpesti Karácsonyi Vásárt.

KözéletKözélet

Hagyományteremtés Újpesten

Karácsonyi Vásár

ELISMERÉS. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

évfordulója alkalmából Sólyom László köztársasági

elnök elismerést nyújtott át Szendiné Kósa Katalinnak

az ‘56-os Szövetség IV. kerületi elnökének, az ‘56-os

Szövetség Országos Elnöksége tagjának. A Bourbon

házban megrendezett ünnepségen – a szabadsághar-

cosok emlékének és a  forradalom eszméjének több

évtizedes ápolásáért –  Szendiné Kósa Katalin az ‘56-

os Emléklap kitüntetést vette át. 

Az újpesti Berda lakásszövetkezet sikerrel

élt már a Panel-program nyújtotta lehe-

tőségekkel is 302 lakásban. Idén az ÖKO-

program segítségével a fűtésrendszer

módosítására nyújtottak be pályázatot –

mindez 3000 lakást érint, ami szinte a tel-

jes újpesti belsővárosi terület lakóközös-

ségeit lefedi. A pályázat lehetőséget biz-

tosít a korszerűtlen, régi egycsöves fűtési

rendszer tömbönkénti felújítására és

átkötőszakaszok beépítésére, szabályoz-

ható költségmegosztóval. Magyarán: a

korszerűsítések lehetővé teszik, hogy la-

kásonkénti mérésekkel megállapítható

legyen a személyre szabott fogyasztás

mértéke, ami eddig a panelépületek

egyik legnagyobb gondját jelentette, mi-

vel a fűtési szezon beindításával annak

leállításáig lényegében egyetlen fűtés-

szabályozó létezett: a szobaablak.

Mivel a pályázat benyújtásához egysé-

ges akarat szükséges, önkéntelenül fel-

merült a kérdés, hogy miként sikerült

meggyőzni a közel 10 000 embert a terv

hatékonyságáról:

– Egyszerűen felsoroltuk a tényeket –

válaszolta röviden a lakásszövetkezet ve-

zetője, Vas Ferenc. – Három alapvető pil-

léren nyugszik a várható hatékonyság: a

pályázat beadásával a FŐTÁV-val minden

tulajdonos olyan szerződést írhat alá,

amely már eleve 10 százalékos alapdíj-

kedvezményt biztosít; másodikként említ-

hetjük, hogy az előzetes modellek bebizo-

nyították a 10-15 százalékos megtakarítás

lehetőségét a programmal élő épületeknél

s a harmadik meggyőző érv, hogy a fűtő-

test telepíthető „hőmérők”, termosztati-

kus fejek mérései pedig biztosítják az ará-

nyos költségek megállapíthatóságát. Akár

személyre – lakásra – lebontva is kalkulál-

hatóak lesznek a költségek.

A program jelentőségét többek között

az adja, hogy a hőelosztás kétféleképpen

is befolyásolhatja a jövőben a társasházak

költségeit: egyrészt a lakóközösség egé-

szének a kiadásai, másrészt az egyéni la-

kások fogyasztása is mérhetővé válik.

Mindez a tervek szerint komoly megtaka-

rításokat eredményezhet, ami persze

nincs ingyen. Mind a lakásszövetkezet,

mind az önkormányzat komoly önrészt

vállal a programban való résztvétel elnye-

réséhez: 

A megvalósításhoz szükséges 407 milli-

ós költség 15 százaléka az önkormányzaté,

35 százalékot biztosít az állami hozzájáru-

lás, és a fennmaradó 50 százalék terheli a

Berda lakásszövetkezet költségvetését:

– Nagy számok, de a megtakarítás

hosszútávon a legnagyobb nyereség a la-

kóink számára – kommentálta a tények

számait Vas Ferenc. S hogy mindezt haté-

kony elképzelésnek tartja a lakosság is,

mi sem bizonyítja jobban, hogy a FŐTÁV

által kiküldött több, mint 1000 pályázati

anyagnak szinte a fele visszaérkezett már,

jelezvén a programban való résztvételi

szándékot. Az arányok érzékeltetésére: az

általunk beadott pályázat csak egy a fél-

ezerből s ez az egy is közel 10 000 embert

képvisel. – H. P.   

Elrohant mellettünk a világválság a maga árrobbanásaival, vagy még

kavarja a forgószelet, nehéz eldönteni. Annyi bizonyos, hogy a jelenle-

gi árviharban óriási érdeklődést váltott ki Újpesten a központi fűtések

megtakarítását – is – célzó ÖKO-program nyújtotta pályázati rendszer. 

Sikeres Öko-program Újpesten 

Kalkulálható gázárak
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z Ipari Park Íves utca 6 szám alat-

ti területén létesítendő ultramo-

dern kutató-fejlesztő központ

2,2  milliárd forintos  költség-

vetésű beruházásához pályázat során el-

nyert pénzösszeg is érkezik: az Európai

Unió Regionális Fejlesztési Alapjának

társfinanszírozásával közel  476 millió

forint. Az 51 százalékban a BHE Bonn

Hungary Kft., 26 százalékban a Budaörsi

ISC Kft., 12 százalékban a Carinex Kft., és

11 százalékban a Technoorg-Linda Kft.

alkotta projektcég a használati jogában

lévő hatezer négyzetméteres építési tel-

ken egy három épületből álló, irodákat,

műhelyeket, konferencia-és oktatóter-

meket magában foglaló, valamint  a leg-

modernebb tervezési, szerelési terhelési

lehetőségek igénybevételére nagy tisz-

taságú laborok, antisztatikus szerelő he-

lyiségek épülnek, összesen tizenegyezer

négyzetméter alapterületen. A fennma-

radó területre kis- és középvállalkozá-

sokat várnak. A vállalkozás nem titkolt

célja, hogy támogassa a magyar elektro-

nikai K+F tevékenységet és a felsőfokú

szakemberképzést. Az ünnepélyes alap-

kőletételt október 15-én tartották mi-

niszteri, nagyköveti részvétellel és Új-

pest Önkormányzata képviseletében.

PÉLDA AZ  ÖSSZEFOGÁSRA 

Polgárné Májer Ildikó, a Budaörsi ISC Kft.

ügyvezetője többek között arról szólt,

hogy az El-Tech Center létrehozása a mai

gazdasági és pénzügyi válságokkal ter-

hes világban annak bizonyítéka, hogy

vannak olyan cégek, amelyek közösség-

ben, együttműködésben tudnak gondol-

kodni. 2006 novemberében döntöttek  a

beruházók a szolgáltató központ létrejöt-

téről, amely a kisvállalkozások számára

teremti meg annak lehetőségét, hogy a

tudás, az együttműködés nemzetközi pi-

acra juttassa el  a magyar vállalatokat. 

Dr. Kazi Károly, az újpesti székhelyű

Bonn Hungary Kft. ügyvezetője saját

példával illusztrálta, hogy cégüknek, jó

tíz évet kellett várnia ahhoz, hogy nem-

zetközi ismertséget is szerezzen, miköz-

ben minden tudtak, ami a szakmában

szükséges és a korábbi produktumok

alapján biztos háttérrel is rendelkeztek.

Mégis: a külföldi érdeklődők előtt, labo-

rok és bemutatótermek nélkül, nem tud-

ták bizonyítani, mit tudnak. Az El-Tech

Center létrejötte a mai pénzügyi hely-

zetben is bizonyítéka lehet annak, hogy

igenis lehet előbbre jutni, de nem feltét-

lenül egyedül kell a világpiacot meghó-

dítani. – Nem vagyunk elég nagyok,

hogy egyedül is erősek legyünk – zárta a

gondolatot dr. Kazi Károly.

VERSENYKÉPESSÉG ÉS TUDÁS 

Dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért

felelős tárca nélküli miniszter is az előb-

bi gondolatokat erősítette meg, amikor

többek között arról szólt: a  magyar  ipar

és  a gazdaság versenyképességének ja-

vításához a tudás beépülését segítendő

kormányzati szintű támogatás is szüksé-

ges, ezért is biztosított a kutatás és fej-

lesztés kormányzati képviselete. Ehhez

jelenleg a GDP 1 százalékát rendelik hoz-

zá, s ugyan ez a pénzösszeg sajnos nem

nagyon növekszik, de cél, hogy  a jelen-

legi  arányt 1,4-1,5 százalékra feltornáz-

zák és vállalati  önrész is társuljon hozzá.

A jelenlegi pénzügyi válsághelyzetben

kívánatos cél, hogy az állami hozzájáru-

lás mértéke nőjön, és van lehetőség arra

is, hogy értelmes célért ipari  hátterekkel

rendelkező külföldi partnerek bevonásá-

val nagyobb esélyt kapjanak a vállalko-

zások.  

Ranjit Rae, India magyarországi

nagykövete arra utalt, hogy a magyar

cégek és a befektetések iránt érdeklődő

indiai cégek együttműködésére jó példát

szolgáltat  és kiváló lehetőséget nyújthat

az  El-Tech Center. 

BEFEKTETNEK, NEM BESZÜNTETNEK

Dr. Trippon Norbert alpolgármester  Új-

pest Önkormányzata nevében köszöntöt-

te a városrészben megtelepülő El-Tech

Center  képviselőit. Elmondta, városveze-

tőként is büszkeség számára, hogy olyan,

uniós forrásokból is részesülő beruházás

költözik Újpestre, amely a belátható

szakmai sikereken túlmenően munkahe-

lyet teremt és biztosít a közeli jövőben.

Újpest gazdasági alpolgármestere kö-

szöntő szavaiban utalt a mai, pénzügyi

válsággal is tarkított világunkra is, mi-

közben úgy fogalmazott: a világtrenddel

szemben az El-Tech Center Kft. vezetői

nem beszüntetnek, hanem beruházásuk-

kal összefogást példázva befektetnek.  

A bemutatkozó, köszöntő után a magas

rangú vendégek és a tulajdonosok közö-

sen helyezték el az épület alapkövét. A

hengerbe az utókor számára az alapkőle-

tétel napját örökül hagyó aznapi újságok,

Magyarország fizetőeszközeit tartalmazó

érmesor, valamint a  jelenlévők kézje-

gyével ellátott emléklap került. – B. K. 

Ismét lesz fellegvára a mikroelektronikának Újpesten. Három elektro-

nikai cég és egy ingatlanfejlesztő vállalkozás egymásra találása nyo-

mán a tervek szerint 2010 tavaszára új magyar mikroelektronikai – és

a szándékok szerint – tudásközpont jön létre.

A

Az évről-évre megrendezésre kerülő

mozgóképes szakemberképzés célja,

hogy a televízióknál és a független mű-

helyekben dolgozó roma és nem roma fil-

mesek megismerjék a cigányság értékeit

és problémáit objektíven artikulálni tudó

alkotókat, közművelődési szakembere-

ket, tudósokat. Ezáltal képesek legyenek

a többségi társadalom kisebbségekkel

kapcsolatos attitűdrendszerét befolyá-

solni, hiteles tudósítások, filmek segítsé-

gével. Minden évben más-más hivatás –

szakterület alkotói a vendégeink. Most a

VII. Nevelésügyi Kongresszushoz kapcso-

lódóan, pedagógusokról portréfilmek ké-

szültek. A program délelőtti foglalkozá-

sain filmelméleti, esztétikai, és a filmké-

szítéshez közvetlenül kapcsolódó előadá-

sok váltják egymást. Visszatérő téma a

filmtervek, ötletek tartalomfejlesztése.

Délután a gyakorlati alkalmazások, vala-

mint a felvételkészítésé a terep. Este a ci-

gányság alkotó személyiségeinek elő-

adása és eszmecseréje zárja a foglalkozá-

sokat.  A Filmakadémia szakmai vezetője,

dr. Duló Károly filmrendező minden alka-

lommal új előadókkal gazdagítja a prog-

ramot. Sándor Pál filmrendező, Sára

Sándor operatőr-rendező, Rák József

operatőr, Féjja Sándor filmesztéta,

Buglya Sándor filmrendező a képzés ta-

nárai voltak. Az esti beszélgetések ven-

dégei: Balogh János, az Amalipe Egyesü-

let elnöke, Jónás Judit színművésznő,

Csemer Géza író-rendező, Varga Ilona

szerkesztő, Kovács József Hontalan költő,

D. Magyari Imre irodalomtörténész.

A XII. Országos Roma Filmakadémia ér-

tékelő zárását követően a hallgatók tanú-

sítványt kaptak. Az idei képzésen részt

vett az Újpest Televízió munkatársa, Lapu

Attila, és az Erzsébet Általános Iskola mé-

dia-tanára, Móricz Erzsébet.   

– RÁCZ GYÖNGYI, a Társaság elnöke

Az újpesti székhelyű „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Tár-

saság, a Filmalkalmazottak és Filmművészek Szakszervezete, valamint

a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége közös szervezésében filmes

továbbképzés zajlott idén ősszel a Zamárdi Művész Üdülőjében. 

XII. Országos Roma Filmakadémia

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 0 .  S Z Á M
KözéletKözélet

EL-Tech Center

Az alapkő már a helyén

Buglya Sándor filmrendező Forgatás
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IV. ker. Váci ut 71. sz. alatt

üzlethelyiségekből,

irodákból, raktarakból alló

3000m2-es ingatlan eladó!

Real Hungary Nyrt.
IX. Budapest, 

Ipar u. 23.

Tel.: 215-7539, 
70-361-0314

www.realhungary.hu

gy olyan új diagnosztikus készü-

lékkel, amelyet  a  párizsi orvosi

egyetemen fejlesztettek ki, és

amely az USA és az EU területén

már orvosi műszerként használatos. Ez a

technológia egy olyan, az amerikai Élel-

miszer és Gyógyszerügyi Hatóság által

vizsgált eljárás, amely az emberi test

élettani folyamatainak analízisét végzi el

fájdalom mentesen. A készülék neve

Elektroszomatográf (ESG vagy EIS),

amely 6 elektróda segítségével, 1.28 V

egyenáram alkalmazásával „letapogat-

ja” a  testünket, és több mint 69 paramé-

ter meghatározásával meglehetősen

pontos képet ad arról. A gép méri a test

szövetei között lévő ionszinteket, a mik-

ro és makroelemek mennyiségét, a vér-

gáz, az oxidatív stressz, az agyi ingerüle-

tet átvivő anyagok, a szövetek közötti

hormonszint és más biokémiai laborató-

riumi értékeket. Az ESG-vel pontos képet

kapunk a szerveink működési állapotáról,

valamint az olyan sejt szinten zajló vál-

tozásokról, amelyek később betegségek

kialakulásához vezethetnek. Az ESG mé-

rések érzékenysége 89%,  pontossága

84%, ami jobb, mint sok más elfogadott

eljárásé.

A részletek áttekintése után a  vizsgálat

végén összértékelést kapunk, amely a

szervezet  emelkedett, normál és csök-

kent kockázatú elváltozásaira hívja fel a

figyelmet. A készülék megadja az egyes

egyének alapanyagcseréjének számsze-

rű értékét,  ami egyénenként nagyon

változó, és egy magas alapanyagcseréjű

egyénnek például több, egy alacsony

anyagcseréjűnek viszont  jóval kevesebb

kalóriát kell vagy szabad fogyasztania

ahhoz, hogy a testsúlya ne gyarapodjon.

A készülék személyre szabottan adja

meg a javasolt és nem javasolt ételek, a

szükséges mikroelemek és vitaminok

listáját, és az illetőre vonatkozó táplál-

kozási tanácsokat.

A készülék kimutatja továbbá a vizsgált

személynél az elsavasodás mértékét,

hogy a bélflóra működése megfelelő-e,

van-e az illetőnek hajlama daganatos

betegségre, milyen a gerincoszlopának

az  állapota, van-e csontritkulása, meg-

felelő-e a vérkeringése, a szív- és az ér-

rendszerének állapota, hogyan működik a

hormonrendszere, kimutatja a szabadgyö-

kök mennyiségét, a szervezetet érő stressz

mennyiségét és hatásait, az ízületek ter-

heltségét és az illető lelkiállapotát.

MIÉRT JÓ ?

Azért, mert az eljárás során olyan ada-

tokhoz jut a vizsgálatot végző orvos,

amelyeket egyébként csak számtalan

más típusú, hosszú ideig tartó és költ-

séges vizsgálatokkal lehetne megkap-

ni. A gép kimutatja a szervezet egészé-

ben azokat a funkcionális eltéréseket,

amelyek a vizsgálat idején még sem pa-

naszt, sem tüneteket nem okoznak, de a

későbbiekben súlyos és visszafordít-

hatatlan elváltozásokká válhatnak. Ko-

rai felismerésükkel a betegségek ki-

alakulása megelőzhető, sokszor csu-

pán egyszerű változtatásokkal. A be-

tegségek döntő többsége 80%  napja-

inkban környezeti tényezőkre vezet-

hető vissza, melyeket tudatos élet-

módbeli változtatásokkal jó eséllyel

meg tudunk előzni. Megfelelő folya-

dékbevitellel, átgondolt táplálkozás-

sal, megfelelő táplálék kiegészítők

szedésével a szervezetet optimális ál-

lapotba hozhatjuk, a betegségeket el-

kerülhetjük. A már meglévő betegsége-

ket pedig korábbi stádiumban lehet fel-

ismerni és kezelni, ami, mint tudjuk,

eredményesebbé és hatékonyabbá te-

szi a gyógyulást.

A vizsgálatokat olyan tapasztalt gya-

korló orvosok végzik, akik az eredmények

értékelése és a gép által javasoltak fi-

gyelembe vétele után  gyakorlati terápi-

ás útmutatást adnak, szükség esetén to-

vábbi speciális vizsgálatokat és/vagy

kezeléseket javasolnak. 

Ellenjavallata: pacemaker, defibrillá-

tor, fémimplantátum, terhesség, vég-

taghiány. Relatív ellenjavallat: magas

láz, intenzív hasmenés. 16 év alatti  és 80

év feletti életkorúakkal kevés a tapasz-

talat.

A vizsgálat díja 15 000 Ft. A vizsgálat

egészségpénztári számlára elvégezhető

és üdülési csekket is elfogadunk. A vizs-

gálat időtartama az orvosi megbeszélés-

sel együtt egy óra. Bejelentkezés szüksé-

ges: 369-2461, 06-30-435-6553 vagy a

jokaibiocentrum@jokaibiocentrum.hu

címeken. 

Dr. Starcz Judit

Jókai Biocentrum

(1042 Budapest, Árpád út 77.) (x)

Hogyan kaphatunk képet testünk működéséről 1 óra alatt?

E

Pénzre van szüksége?
– Teljes körű autóhitel-közvetítés külső,hozott autókra is 

– Hitel saját autóra  

– 10%-tól cascomentesség 12-120 hónapig 

– Akár kezes és jövedelmigazolás nélkül juthat hitelhez

– Nincs közvetítési díj és kezelési költség  

– Jelzáloghitel 

– Teljes körű ügyintézés (átírás, eredetiségvizsgálat, kötelező biztosítás) 

Telefon: 230-1567, 06-30-758-8808, 06-30-489-7930

Ön partnere: KW MOTOR KFT

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777

T Á R S A S H Á Z A K
közös képviseletét, 

könyvelését vállaljuk
B.I.F. BUDAPEST KFT

Tel: 30/280-1615 • 70/408-2026
e-mail: bpingatlan@freemail.hu



11www.ujpest .hu
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INGATLANT ELAD

�� Újpest villanegyedében, 250 m2-es családi ház,
580 m2-es telken eladó. Ár: 49 MFt.  Tel.: 06-30-
921-3154

�� Káposztásmegyeren, négyemeletes ház 2. emele-
tén 84 m2-es, 3 szobás, hallos, étkezőkonyhás, erké-
lyes lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 14,4 MFt.
Tel.: 06-20-398-5164, 06-30-415-2458

�� Újpest központjában 35 m2-es, másfél szobás, vi-
lágos konyhás, parkra néző, keleti tájolású, teljesen
felújított, VI. emeleti panellakás 2008. decemberi
költözéssel eladó. Ár: 9 050 000 Ft. Tel.: 06-30-962-
8590

�� Újpesti 2 szobás, II. emeleti, 53 m2-es téglaépíté-
sű öröklakás saját pincével, zárt udvari parkolási le-
hetőséggel. Ár: 11 MFt. Tel.: 06-30-527-2323

�� Újpesten négyemeletes panel házban földszinti,
kettő és fél szoba hallos, műszakilag is felújított
öröklakás 12,5 MFt-ért tulajdonostól eladó. Ingatla-
nosok ne hívjanak! Tel.: 06-30-971-0606

�� Tulajdonostól eladó Káposztásmegyeren Farkas-
erdő utcában, 7. emeleten, panorámás, jó állapotú,
36 m2-es 1 szobás lakás. Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-30-
455-1713

�� Tulajdonostól eladó újpesti, igényesen felújított,
54 m2-es panellakás, világos konyhás, külön WC-s, 2
db különbejáratú szobával 12,6 MFt-ért. Közvetítők
ne keressenek! Tel.: 06-30-462-5223

�� Berda József utcában 3. emeleti, 53 m2-es, 2 szo-
bás, gardróbszobás, erkélyes, felújított panel eladó.
Radiátor lecserélve, biztonsági ajtó, zárt folyosó. Új
konyhabútor. Tel.: 06-30-407-3881

�� Újpesten, a Kassai utcában, 60 m2-es, 1+2 félszo-
bás+étkezős, V. emeleti, erkélyes, metróközeli, jó ál-
lapotú lakás eladó. Tel.: 06-20-374-9174

�� Újpesten, a Kassai utcában, 2+fél szoba, hallos, er-
kélyes, 72 m2-es, VIII. emeleti, kitűnő állapotú lakás,
új konyhabútorral eladó. Tel.: 06-20-335-9009

�� ELADÓ Újpesten a Zichy Mihály utcában STOP-
SHOP-ra néző, 71 m2, kettő és fél szoba, étkezős, V.
emeleti felújított lakás. Irányár: 11,8 MFt. Tel.: 369-
6081, 06-70-258-8407

�� Újpesten, az IZZÓ lakótelepen, 63 m2-es, 1+2 fél-
szobás, IV. emeleti, parkettás, felújított fürdőszobás
öröklakás, jó közlekedésnél, garázzsal eladó. Tel.:
06-20-987-2424, du. 233-1429 

�� Sürgősen eladó Újpest Városkapunál 49 m2-es két-
szobás, amerikai konyhás, 2002-ben teljesen felújí-
tott, világos, csöndes téglalakás. Irányár: 12,4 MFt.
Tel.: 06-30-678-3977. Ingatlanosok kíméljenek.

�� IV. Árpád út 55. szám alatt, felújításra szoruló,
téglaépítésű ház II. emeletén, 46 m2-es, 1 szobás,
erkélyes, gázkonvektoros fűtésű, alacsony rezsijű,
felújítandó öröklakás eladó. Eladási ár: 8,7 MFt. Tel.:
369-5214. ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. Szigeti J. utcában, a Víztoronynál, X emeletes pa-
nelház IX. emeletén, 36 m2-es, 1,5 szobás, igényesen
felújított, társasházi öröklakás eladó. Eladási ár: 8,9
MFt. Tel.: 06-20-944-0647. ingatlankulcs@t-online.hu

�� XIII. Tisza utcában, Újlipótvárosban, a 3-as metró
Dózsa György úti megállójától 300 m-re, irodának is
alkalmas, 3 emeletes, felújított, téglaépítésű társas-
ház földszintjén, 47 m2-es, 2 egybenyíló szobás, ala-
csony rezsijű, csendes, jó közlekedésű, összkomfortos
öröklakás pincei tárolóval eladó. Eladási ár: 12,9 MFt.
Tel.: 06-20-944-0647. ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. Kossuth utcában, felújított, téglaépítésű, I.
emeleti, 54 m2-es, 1 + 2 félszobássá alakított, össz-
komfortos öröklakás eladó. Irányár: 13,6 MFt. Tel.:
369-5214. ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Fóti úton, a Leiningen utcához közel, 392
m2-es összközműves telken, zártsorúan épített, 50
m2-es, 2 szobás, cirkófűtésű, jó szerkezetű, de felújí-
tandó családi ház 25 m2-es, átalakítható melléképü-
lettel eladó. Irányár: 23,8 MFt. Tel.: 369-5214.
ingatlankulcs@t-online.hu

�� XV. Palánk utcában, a Hubay tér közelében, 367
m2-es összközműves telken, kétszintes, újszerű, igé-
nyesen kialakított, 255 m2-es, 6 szobás, duplakom-
fortos, tetőtér beépítéses, cirkófűtésű, cégközpont-
nak kialakított családi ház eladó. Irányár: 68,5 MFt.
Tel.: 369-5214 . ingatlankulcs@t-online.hu

�� Megyeri híd közelében, 4548 m2-es ipari és keres-
kedelmi célra kijelölt területen építési telek eladó.
Közművek a telekhatárnál. Eladási ár: 15 000
Ft/m2.Tel.: 369-5214. ingatlankulcs@t-online.hu

INGATLANT KIAD

�� Újpest kertvárosában családi ház azonnal kiadó.
70 ezer Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel.: 369-
4534, 06-30-282-4230 Érdeklődni lehet egész nap.
Kocsibeállás lehetséges.

�� Újpesten a Pozsonyi úton három szobás, bútoro-
zott, IX. emeleti lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
34-470-746, 06-30-246-4555

�� Újpesten kertvárosban, családi házban, frissen
felújított, 2 szobás, összkomfortos lakás földszinten
kocsibeállóval kiadó 70 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-
925-2042

�� Újpesten egy különbejáratú szoba kiadó nemdo-
hányzó hölgynek, esetleg hölgyeknek. Metróhoz kö-
zel, november 1-től. Tel.: 06-20-325-9873

GARÁZS KIADÓ

�� Garázs bérleti díja átadó Káposztásmegyer, Bő-
röndös utca 2. sz. alatt. 21 m2, vizesblokkal. Tel: 06-
20-927-5166

OKTATÁS

�� Matematika, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól!
Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Matematika-fizika korrepetálást vállalok. Házhoz
megyek. Tel.: 06 1 28-388-433, 06-70-554-1395

�� Doboktatás Bosnyák térnél jól felszerelt próbate-
remben. Tel.: 06-30-455-0891

�� Matematika-, angol-, német-, fizikaoktatás.
Érettségire, nyelvvizsgára is felkészítek. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06-20-973-6467, SMS is küldhető.

�� Gyakorlott pedagógus angol korrepetálást, gyer-
mekfelügyeletet vállal általános iskolások részére
reális áron. Tel.: 06-30-690-0602

�� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató.
Honlapcím: www.zrob.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Újpesti Szakközépiskola keres határozott időre, gaz-
dasági-műszaki ügyintézőt, gyors-gépírás, számítógé-
pes tudással. Tel.: 369-6241. kozma@kozmafa.sulinet.hu

�� Újpesti általános iskola azonnali belépéssel mate-
matikatanárt keres. Érdeklődni munkaidőben lehet a
233-1018-as telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

�� Konténeres sitt- és szemétszállítás 4-6-8 m3-es
lehajtható konténerekkel. Tel.: 06-30-944-1106,
409-0933

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, ja-
vítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker.,
Fóti út 45. Tel.: 370-4932

�� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gépko-
csik javítását, alvázvédelmét vállalom. Telefon: 06-
30-932-8305

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusí-
tása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. Bp., 1046 Nádor u. 73. Üz-
let: 369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-76-69

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépíté-
sek, előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom.
Tel.: 360-00-35; 06-30-975-2315

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkély-
beépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák.
Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.: 410-54-
28, 06-30-941-5280. www.sulyok-t.hu

�� Nyugdíjas asztalos mester munkát vállal. Javítást
is. Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759.

�� COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, karban-
tartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-30-857-2653

UTAZÁS

�� Bécs-Schönbrunn  11.08.: 7200.-, Csokiország-
Parndorf 11.22.: 5900.-, Advent Bécsben 12.06.,13.:
7200.-, Grázban 12.07.: 8500.-, Máriazellben
12.14.: 8500.-, Szilveszter Szovátán 12.29-01.02.:
72900.- +14.500.-. Pataki Edit: 239-2281.

VEGYES

�� Eladó 1 db Siemens, 4 égős gáztűzhely rozsda-

mentes főzőlappal, légkeveréses sütővel, hibátlan

állapotban. Városi gázra és propán butánra is csatla-

koztatható. Tel.: 06-30-605-7038

�� Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásárolok.

Azonnali készpénzfizetés. Tel.: 06-20-575-1411,

334-2620

�� Eladó egy 3 fm-es szürke márványmintás

konyhai munkapult tartozékokkal, melyben be-

építhető, 4 főzőlapos kerámia főzőlap hely kiala-

kítva és a hozzátartozó kerámia főzőlap, Whirpool

márka, és1 Whirpool légkeveréses, csúszósínes

villanysütő, s a hozzá tartozó 3 részes 2 mélyme-

dence+csöpögtető tálcás 120x50-es rozsdamen-

tes Blanco mosogató. Alig használt, kifogástalan

állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-30-

605-7038

KERTGONDOZÁS

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gon-

dozását, fűvek és fák telepítését, metszését, nyírá-

sát, gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály. Tel.: 06-

20-917-6811

RÉGISÉG

�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégi-

séget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, 06-

20-922-0001

BÚTOR

�� Heverőt vásárolnék ágyneműtartóst, egy sze-

mélyest, kettő darabot, lehetőleg egyformát, va-

lamint konyhai asztalt bővíthető, megkímélt álla-

potúakat keresek reális áron. Tel.: 06-30-912-

0845

�� Eladó nagyon megkímélt szép állapotú kétszemé-

lyes rekamié 2 db fotellal és 1 db puffal. Ár: meg-

egyezés szerint. Telefon: 06-30-910-4807

FÜRDŐSZOBA

�� Építkezés elmaradása miatt eladó egy fehér, al-

földi porcelán mosdókagyló, bidé, wc-csésze tar-

tállyal, csapteleppel és minden hozzávaló tartozéká-

val kompletten. Tel.: 06-30-605-7038

�� Eladó egy komplett zuhanyzó fürdőszoba 80x80,

bézs színű, öntött vas zuhanytálca, hibátlan zuhany-

fülke, porcelán nagyméretű bézs porcelán mosdó-

kagylóval, Kludi csapteleppel, összes tartozékával,

bézs, komplett wc-csésze, valamint teljes komplett

bézs színű kiegészítőkkel (tükör, lámpák…stb) Tel.:

06-30-605-7038

EGÉSZSÉG

�� Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg leszoktat-
juk a dohányzásról biorezonanciás csúcsterápiával, 26
perc alatt. 1 alkalom elég. Ár: 7000 Ft. Időpont-egyez-
tetés: 06-70-271-9867

TÁRSKERESŐ

�� Magyarország legnagyobb társkeresője! Fényké-
pes, gyors, színvonalas programok! Hívja Erikát 06-
30-922-1923

�� Megismerkednék kedves, barátságos férfivel 60-
66 éves korig. Én 160/65, 65 éves vagyok. Tel.: 06-
20-208-0215

ÁPOLÁS

�� Újpesti családi házban idős édesanyánkhoz egye-

dülálló leinformálható hölgyet keresünk. Ottlakás

megoldható. Tel.: 06-30-975-4873

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

�� Aki 1961-69 között D osztályos VIOLÁS volt, je-

lentkezzen Éles Erikánál 06-30-691-4677. 40 éves

osztálytalálkozót szervezünk. Osztályfőnök Rajkányi

Katalin volt.
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VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, 

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Lakossági 
hirdetésfelvétel:
Hétfőn és szerdán 10–17 óráig, 

pénteken 10–12 óráig.

IV. Árpád út 16., tel.: 380-4920

Lakossági apróhirdetés 

1000 Ft (áfával)

HIRDETÉS

KARÁCSONYI 
AKCIÓ

A Templom u. 4-ben!

CIPŐBOLT

Bőrcipők-csizmák

nagykereskedelmi

áron - nagy

választékban

RUHABOLT

Saját készítésű

ruhák, nadrágok,

szoknyák, blúzok

RUHAJAVÍTÁS

Olcsó 

Gyors 

Pontos   
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– Hivatalosan 1958 szeptemberében

kezdtem dolgozni, nem hivatalosan már

a szünidőben, július elsején munkába

álltam – mesélte Horváthné Debreczeni

Klára. – Édesapám ‘45-ben meghalt.

Édesanyám a gyermekszakorvosi-ren-

delőben dolgozott, mint főnővér, bá-

tyám ipari tanuló volt. Mivel sokat kel-

lett nélkülöznünk, tizennégy évesen

munkába álltam. Eredetileg üvegfújó

szerettem volna lenni, de a látásom mi-

att nem lehetett. A Szakorvosi Rendelő

kartonozójában kezdtem dolgozni, csak

egy év munkaviszony után mehettem esti

tagozatos hallgatónak a Könyves Kálmán

Gimnáziumba. A tanulás mellett betaní-

tott asszisztensként dolgoztam a IV. kerü-

leti egészségügyi osztályhoz tartozó

gyermek szakorvosi rendelőben. Az érett-

ségi után általános rendelőintézeti asz-

szisztensnek iskoláztak be. Sikeres vizs-

gáim után a Vákuumtechnika gépgyárba,

mint kihelyezett nővérnek helyeztek át,

ahol több mint 25 évig dolgoztam. Mel-

lékmunkaként 13 évig szakrendelőben

működő orvosi-ügyeleten éjszakás nő-

vérként teljesítettem szolgálatot.

– Nappal a gyárban fogadta a betege-

ket, utána az ügyeletre sietett… hogy

bírta ezt a tempót? 

– Meg lehetett szokni… Káposztás-

megyer felépülése után az orvosi ügye-

let a Pozsonyi úti körzeti orvosi rende-

lőbe költözött, a beugró nővérek helyett

a körzeti nővéreknek lett kötelező az

ügyeleti ellátás, ezért több évre szüne-

telt az én munkám is. Elvégeztem az

üzemi, kardiológiai szakosítót. Szívesen

mentem volna mentőtiszti főiskolára is,

de akkoriban nem volt olyan egyszerű

bejutni… A Vákuumtechnikán töltött

évekről rengeteg szép emlékem maradt,

az Izzóban akkor igazi közösség dolgo-

zott. Közben a IV. kerületi Vöröskereszt

felkért, hogy legyek véradószervező, és

területi titkár; ezt a munkát 2004-ig

láttam el. Magam is hatvanszoros vér-

adó vagyok. 

– Mennyiben más egy üzemi nővér

feladatköre? 

– Főleg prevenciós munkáink, szűré-

seink voltak, de emellett kisebb-na-

gyobb problémákkal is felkerestek ben-

nünket. Sajnos egy idő után végleg vá-

lasztanom kellett, hogy üzemi nővér,

vagy éjszakai ügyelő nővér legyek. Az

üzemekben ugyanis megszűnt a kihe-

lyezett közalkalmazott nővéri állás, vá-

lasztanom kellett: vagy az üzem alkal-

mazásában maradok, vagy az éjszakai

nővéri állást választom. Én az utóbbi

mellett döntöttem. 

– Ez a hivatás nemcsak szakértelmet,

de empátiát, kapcsolatteremtő-képessé-

get is feltételez.

– Azt hiszem, ezzel sosem volt gon-

dom. Mindegyik újpesti körzeti orvost

jól ismerem, jó kapcsolatban vagyunk;

egyszer összeszámoltam, az ötven év

alatt több mint 420 orvossal dolgoztam

együtt. De ismerem az egykori Izzóso-

kat, sokuk nevére is jól emlékszem. Is-

merem a Vöröskereszt dolgozóit, a vér-

adókat, a pácienseket, kis túlzással

egész Újpestet…

– Az Idősek Világnapja idei rendezvé-

nyén Ön is ajándékot kapott: elismerték

az ötvenéves munkáját.

– Kevés elismerést kaptam az éle-

temben, bár az igazi „elismerést” per-

sze mindig a betegek meggyógyulása

jelentette. Nagyon szép gyűrűt és vi-

rágcsokrot kaptam az ünnepségen, a

gyűrűbe belevésve egy mondat: „Kö-

szönet az 50 évért!”. Mit mondjak,

igencsak meglepődtem, hiszen min-

denki titokban szervezkedett… Nagy

István alpolgármester mellett régi és

jelenlegi orvoskollégáim is megköszön-

töttek. Október elsején születtem, az

ünnepséget másodikán tartották: szép,

emlékezetes születésnap volt az idei.  

– Nyugdíjasként is dolgozik, ráadásul

az éjszakai ügyeletben. Nem fáradt? 

– 55 évesen elmehettem nyugdíjba,

de mellette megtartottam a munkaviszo-

nyomat is. Nem tudnám elképzelni, hogy

csak otthon üljek. Férjem rendész volt,

ma már ő is nyugdíjas, persze szeretné,

ha végre otthon pihennék és élném a

nyugdíjasok életét. Azért nemcsak az

ügyelet teszi ki az életemet. Táncolni na-

gyon szeretek, a hétfői nyugdíjas bálon

órákig roptam. Ha van időm, úszni járok, a

dunakeszi házunk kertjét gondozom, tö-

rődöm két nagy fiammal, meg az unoká-

immal, és minden évben nyaralunk egy

kicsit… Sosem voltam nagyravágyó; ta-

lán a gyerekkori nélkülözések miatt, vagy

azért, mert mindenért meg kellett dol-

goznom. Elégedett vagyok mindennel,

amim van. – PÁLFI KATA

Bizonyára sok olvasónk ismeri azt a mindig kedves és mosolygós

egészségügyi asszisztenst, akit ebben a pár sorban megszólitunk.

Horváthné Debreczeni Klára ötven éve az újpesti betegek szol-

gálatában áll. Nyugdíjasként sem lett hűtlen hozzájuk, jelenleg is a

Görgey úti ügyeleten dolgozik; ott beszélgettünk vele. 

Köszönet az 50 évért

MúltidézőMúltidéző

Apám megkönnyebbült, mert soha töb-

bet nem kellett a pincébe rohangálnia

szénért, anyám megkönnyebbült, mert

nem kellett a sparherddel bajlódnia,

csak én nem könnyebbültem meg, mert

még kicsi voltam, és elkeseredtem,

hogy soha többet nem látom a siketné-

ma Manyi nénit a földszintről, aki fan-

tasztikusan pucolta a borsót vasárnap

délelőttönként, és még fantasztikusabb

süteményekkel traktált minden arra já-

ró serdületlent. Mint ahogy nem is lát-

tam többé.

Újpest akkor már nem volt Ujpest,

ahogy a kultúrsznobok írják, rövid u-val,

hanem a munkásosztály panelparadicso-

ma épült ott, az Izzó lakcsin kiválóan el le-

hetett keveredni a kiserdőben, szánkózni

az építkezési területeken és érdekes

csontokat előásni a régi temető buckái

közül, továbbá csavarogni nyaranta, végig

a Váci út bőrgyártól büdös hosszában,

vagy felszállni a titokzatos hármas villa-

mosra és betujázni a nyugatihoz.

Akkoriban még járt a valószínűleg már

akkor is közlekedéstörténeti kuriózumnak

számító relikvia, a nyolcas villamos,

amely botváltójáról volt még sokáig ne-

vezetes, de nem a sebességet váltották

ezzel a bottal a vezetők, hanem egymás-

nak adták át, ugyanis a nyolcas pályája

egysínes volt, a megállókban kitérőkkel,

és ilyenkor, ha szembetalálkozott két vil-

lamos a megállónál, az egyik került kicsit,

és a vezető átnyújtotta a másiknak a bo-

tot, és így tovább. Órákig voltunk képesek

utazgatni a nyolcassal, hihetetlenül időt-

len tájakon, egyik gyártól a másikig, cipő-

gyártól a piacig és vissza, különösen sze-

rettük a barna-sárga fapadokat és a vas-

rácsot, amelyet a vezető induláskor saját

kezűleg húzott fel az egyébként nyitott

ajtó elé, nehogy mi, bámész kamaszok ki-

essünk menet közben. Télen különösen

érdekes volt nyitott villamoson utazni,

csak egészségileg toleráltuk rosszul, pél-

dául már a Megyeri útnál gyakran úgy

gondoltuk, inkább visszagyaloglunk a –

nekünk – térdig érő hóban, de nem bírjuk

már tovább a jeges cúgot, és hogy oda-

fagy a kezünk a vaskapaszkodóhoz.

Sok-sok évtizeddel később eszembe

jutott. Azt azért sejtettem, hogy a váltós

villamos már nincs meg, de gondoltam, a

Baross utcát azért már csak megmutatom

a kölyköknek, mert ha szép soha nem is

volt, azért én szerettem, mint ahogy a

teknősbékát is nagyon a Szent László

(Pap József) téren. Mondtam a srácok-

nak, hogy figyeljenek, mert mindjárt jön

a büdös, itt lesz a bőrgyár és mutattam az

irányt. De ott nem hogy büdös nem volt,

épület se. Belémhasított, hogy valamiről

visszavonhatatlanul lemaradtam. Se

nyolcas, se tízes villamos nincs már rég,

a Váci út rendesen felelt nekem, tetszet-

tem volna talán gyakrabban arra járni, ha

nosztalgiázni akartam. – TÖRÖK MONIKA

Váci út felelt nekem
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világnap célja az is, hogy a fogya-

tékkal élők mindennapjait, éle-

tük teljessé válását  az orvostu-

dományon kívül a társadalom

is segítse. Civil szervezetként a nemzet-

közi Lions mozgalom hitvallása  a vakok

és gyengén látók  segítsége. Az Újpest

Árpád Lions Club tagjaként Dr. Kocsis

László régész egy kulturális programot

ajánl  a Magyar Nemzeti Múzeumban.  

Tapintva láss! – ez a szlogen a múze-

um két állandó kiállításán. A régészeti

és a középkori kiállításon közel 100

olyan tárgy szerepel, amely megtapint-

ható, ezért a vak vagy gyengén látó em-

berek számára „láttatja” a tárgyat ma-

gát, egy szeletet  a látók világából.  A

kiállítás élmény a látók számára is. „A

kiállított tárgyakhoz nyúlni tilos!” he-

lyett: „tapintsd meg nyugodtan, bát-

ran”. Erre a lehetőségre tenyeret ábrá-

zoló ikon hívja fel a figyelmet a magya-

rázó szöveg felett.

– Az ötlet, hogy a kiállító helyisé-

gekben tapintható tárgyakat helyez-

zünk el, nem tőlünk származik, hiszen

régi vágya a világ összes múzeumának,

hogy a fogyatékkal élő embertársainkat

is bevezessük a tárlatokra. A Magyar

Nemzeti Múzeum termei kerekesszék-

kel régóta bejárhatók, és több éve an-

nak, hogy a vakoknak és gyengénlátók-

nak két állandó kiállításon évek óta biz-

tosítsuk a megismerés lehetőségét. A

két állandó kiállítás példája nyomán

hagyományt teremtettünk, valamennyi

időszaki kiállításunkon is helye van már

a tárgyak testközeli bemutatásának –

avat a részletekbe a római kor történe-

tével foglalkozó régész, Dr. Kocsis

László, a „Tapintva láss” kiállítás létre-

hozója. – Ebben nagy érdeme van Ács

Mónika kolléganőnek, aki ugyan nem

múzeumunk munkatársa, de szívügy-

ének tekintette és ezért hosszú időn át

kardoskodott is azért, hogy a Tapintva

láss! elképzelés teret nyerjen. A múze-

um vezetésének megnyerése az ügynek

és a régészeti kiállítás elkészülte nagy-

jából egybe esett, nekiláthattunk a

megvalósításnak.

A Kelet és Nyugat határán című ré-

gészeti kiállításon természetesen az

adott korszakra legjellemzőbb tárgya-

kat tettük tapinthatóvá. Ezek persze

nem az eredeti tárgyak, hiszen a múze-

um feladata, hogy azokat évszázadokon

át épségben őrizze utódaink számára is.

Ezek nemes másolatok, amelyeket akár

„hamisítványoknak” is mondhatnánk –

olyan remekművek, amelyek még a

szakembereket is gondolkodóba ejte-

nék, vajon eredetiek vagy sem. 

A régészeti kiállítás a Kárpát-me-

dence népeinek életét mutatja be, a

tárgyak megismerését írott információk

segítik – többségüket Braille-írással is

ellátott plasztiklapokkal is elláttuk. A

látogató út megtervezését, amelyet lá-

tássérült vendégeinknek szántunk,

hosszas előkészítő munka előzte meg.

Először a kísérők vezették körbe az ér-

deklődőket, majd elkészült az a hangos

térkép is, amelynek segítségével kísérő

nélkül, szabadon mozoghatnak és is-

merkedhetnek a világtalanok is a múze-

um  gyűjteményével. 

Mi is sétára indulunk. A múze-

umshopban vételezhető, nyakba

akasztható kis lejátszóból  kellemes

hang szól, elmondja, merre induljak út-

nak, hogy az őskori tárlat megtekintése

után, időben is előrejutva, a bronzkor, a

vaskor, majd a római koron át a hunok

és germánok, majd az avarok lakta terü-

letek tárgyi emlékeit megismerjem.

Jelzik számomra, hol lépjek egyet hátra,

merre forduljak, hol kell ügyelnem, hol

lejt a terem. Majd javasolják: üljek le

néhány percre, hogy a gépi hangos is-

mertetőt végighallgassam. Tapinthatók

az őskori pattintott kőeszközök, a vadá-

szat és a halászat eszközei, majd egy

kézzel formált hosszú nyakú edény,

nyakán bütykös, hasán ferde borda-

dísszel, kelti fel érdeklődésemet. Ké-

sőbb bronz harci csákány akad a kezem-

be. Persze én látom is. Mégis lélegzet-

elállító tapintva az az arany lemezből

készült diadém vagy a pajzsot díszítő

arany szarvas, amelyet Krisztus előtt a

8. században formáltak.

A római kort bemutató terembe egy

erődkapun léphetünk be, amely átjáró-

ként szolgál, és vasalásait, kitárt kapu-

szárnyát tapinthatjuk. Elénk tárul egy

ballista, egy kőgolyókat kilövő hadigép

valósághű modellje, egy római út szer-

kezete, rajta kétkerekű kocsi rekonst-

rukciója, majd egy ház részlete, az ön-

tött habarcsos technikájú alapfalon, az

agyagtéglával kifalazott faszerkezetes

fal, a padló- és a falfűtés titka, az alap-

vakolat és a falfestményt hordozó va-

kolat rétegeinek egymásra épülése. A

„konyhában” kis vászonzacskókban

lógnak a fűszerek, a bazsalikom, a bors-

menta, a kakukkfű,a  szegfűszeg, a

hagyma, fokhagyma. Megannyi illatos

anyag.

– Van-e visszajelzés a múzeum ta-

pintható kiállításairól? – kérdezem is-

mét Dr. Kocsis Lászlótól.

– Igen. A kiállítást világtalan, a tör-

ténelmet értő és az iránt fogékony kö-

zépiskolások segítségével teszteltük,

akik nagyon sokat segítettek nekünk az

élőszavas tárlatvezetés, majd a han-

gostérkép szerkesztése, kikísérletezése

idején is. Több pozitív visszajelzésünk

van a mindennapok élményeiből is. Ám

nincs értelme tagadni: kiállításunk lá-

togatottsága még alulmúlja várakozá-

sunkat. Tudjuk jól, erről győz meg ben-

nünket az országos tapasztalat is: ma a

fogyatékkal élőket nehéz kimozdítani

biztonságot adó otthonaikból, iskoláik-

ból az ismeretlen felfedezésére. A köz-

lekedéssel is magyarázható nehézségek

visszahúzó erőt jelentenek. Közel sem

olyan motiváló egy múzeumi látogatás,

mint az ép emberek esetében. Mégis

úgy gondolom, a lehetőség megterem-

tése fontos volt, és egyúttal a látók és

látássérültek közeledését is eredmé-

nyezi. Érdemes volt. Többször voltam

fültanúja annak, amikor sötét szem-

üveggel érkező látogatóink beszélgettek

egymással, és a  kérdés úgy hangzott:

láttad azt a tárgyat, azt a kancsót? A vá-

lasz minden esetben igen volt. Látták! A

látást pótló finom kezek, ujjak nélkül ez

nem lett volna lehetséges. 

– BANGHA KATALIN

Megdöbbentő adat: hazánkban évente több mint hatezerrel nő a va-

kok száma. Mindez nagyrészt megelőzhető volna idejében elvégzett

szemészeti szűrővizsgálattal és kezeléssel. A vakságok 80 százaléka

ugyanis megelőzhető, illetve gyógyítható. Ez már világméretű állítás

és meglátás. Ezért is döntött úgy 2000-ben az ENSZ Egészségügyi Vi-

lágszervezete, a WHO, hogy október második csütörtökét a Látás Vi-

lágnapjaként a figyelemfelhívásnak szenteli. 

Hétköznapi hősökHétköznapi hősök

Tapintva láss!

Jól csak a szívével lát az ember

A



www.ujpest .hu 17

jpest egykori polgármestere ötvenöt éve nyugszik a Megyeri temetőben. Emlékére

– az utókor megbecsüléseként – az Újpesti Közművelődési Kör a városnapokon ál-

líttatott domborművel díszített emléktáblát az újpesti városháza István úti homlok-

zatán. Az emléktábla avatásán a Semsey családot Csorba Gyuláné képviselte.

Csorba Gyuláné, Éva, Semsey Aladár unokája. Csodának tartja és örül, hogy meg-

élhette,  a nagyapjának emléket állító közterület, a Semsey park után emléktábla is őrzi

tevékenységét. Annak már kevésbé, hogy ezáltal kicsit az ő személye is az előtérbe került.

Bár vállalja az interjút, de tépelődik: sokat ne várjak tőle mondja, hiszen kicsi lány volt ab-

ban az időben, amire én kíváncsi vagyok. Mégis kedvesen invitál a Munkácsy utcai házba,

ahová belépve először egy antik dolgozószobába érünk. Az íróasztal fölött hatalmas fest-

mény: egy férfiportré. A kérdést is megelőzve mondja vendéglátóm: igen, ő a Nagyapám. 

Ez a festmény még az én életem előtt készült, kevesen ismerik, inkább azt, amelyet a

másik szobában őrzök, és egész alakot ábrázol. Az a Híres újpestiek című könyv illusztrá-

ciója is egyben. – A nagyapám nagyon szép ember volt, tartását, kitűnő megjelenését

idős korában is megőrizte – mondja Éva. – A dolgozószoba berendezése az állatorvos-

igazgató Édesapámé volt. Őt sajnos idejekorán elveszítettük, talán ezért is ragaszkodom

a bútoraihoz. Jó ide belépni- bár a nappaliba egy másik ajtón, ezt a szobát megkerülve is

be tudok menni. Mégis szeretek itt időzni, mert két olyan emberre emlékeztet, akiket na-

gyon szerettem. A ház másik szobája ugyanis már egy harmadik személyt idéz: a férjemét,

akit ötvenhat évi házasság után három éve veszítettem el… – mondja, miközben a nappa-

liban hellyel kínál. Én is  emlékekről kérdezem.

– Tudjuk,hogy Semsey Aladár Erdélyben született, Málnáson. Maradtak még ott roko-

nok, leszármazottak a családból?

– Nem , senki sem.  A család Budapestre költözése után senki sem maradt Málnáson.

Nagyapámról ismert, hogy a nagyszebeni elemi iskolában, majd az ottani Állami Fő-

gimnáziumban tanult, amit a brassói, majd a Budapesti Királyi Magyar Tudományegye-

tem követett a sorban. Fiatal jogászként Budapesten dolgozott, majd Erdélybe vissza-

térve Brassóban lett  ügyvéd. Úgy gondolom, ekkor nem is sejtette még, hogy egyszer

végleg elhagyja Erdélyt. Volt vármegyei alszámvevő, aljegyző, járási főszolgabíró.

Megnősült, családot alapított. Az első világháború után Erdély román megszállási öve-

zet lett. Így nagyapám a családdal együtt elhagyta Erdélyt és Budapestre költözött,

majd a Belügyminisztériumban kapott munkát 1919 tavaszán. 

– Innen vezetett az út Újpestre?

– Nem egyenesen. Először Veszprémben kapott megyei hivatali munkát, majd jöttek

a Tanácsköztársaság hónapjai  amikor átmenetileg ismét munka nélkül volt. Ezt köve-

tően nevezték ki 1919 őszén Pest vármegye törvényhatósági biztosává, majd az önkor-

mányzatától megfosztott Újpest élére. Nagyapám Újpesten nemcsak az idegen közha-

talmat képviselte, hanem személyét tekintve is betelepülőnek számított a lokálpatri-

óta városban. Jó szakember volt, s idővel az újpestiek befogadták, hiszen  a polgármes-

ter-választást megnyerte. Ez 1922-ben történt, amikor még a szüleim sem ismerték

egymást.   Nagyapámnak három gyermeke született , két fiú és egy lány. Én a leányági

leszármazott vagyok. Édesanyám egyik bátyja Újpesten volt nőgyógyász, akiről, sajnos

sok személyes emlékem nem maradt, de tudom, hogy ismert és keresett orvos volt.

Ugyanígy tovatűntek azok az évek, amelyek másik  nagybátyámra emlékeztetnének. 

– Semsey Aladár 1922-től 1938-ig volt Újpest polgármestere, és tizenöt évvel ké-

sőbb, 1953-ban hunyt el. Milyen  személyes emlékeket őriz róla? 

– Leginkább azok az évek élnek bennem, amikor együtt lakott az egész család. Emlék-

szem arra, hogy a városházán laktunk, onnan járt Nagyapám dolgozni, azaz így ez  túlzás,

egyszerűen csak átsétált a hivatalban lévő lakásból a dolgozószobájába. Jó néhány évvel

ezelőtt, a munkahelyemen volt egy újpesti vendégünk, aki csak azt tudta rólam, hogy én is

ott lakom. Hirtelenjében közös kapcsot keresett és elmondta: olyan polgármestere is volt

Újpestnek, a Semsey Aladár,  akihez  mindig be lehetett jutni. Ez az eset  persze, a kora mi-

att sem történhetett meg az illetővel, de a szájhagyomány segítségével megőrzött törté-

netet ismerte. Persze nem volt a polgármesterség könnyű mesterség, a pártokat közös ne-

vezőre hozni, az első világháború, a forradalmak kárait enyhíteni, felszámolni. Ma is élén-

ken élnek bennem a karácsonyi előkészületek, amikor gyermeki hittel vártuk a szentestét.

Nagyapám felesége, aki polgárcsaládból származó  asszony volt, megannyi nőszövetség

összefogójaként a nőtársakkal karácsonyi segélycsomagokat állított össze esténként. Új-

pest gazdag város volt már akkoriban, ám a fény és az árnyék itt is együtt járt.

Nagymamáék Újpest szegényeit igyekeztek felkarolni. Nagymama sírján mindaddig dí-

szelgett a szegények őrangyalának  kőszobrán a relief, amíg el nem lopták róla… Élveztük

a felénk áradó szeretetet, tudtuk, hogy nagypapa szigorúan  betartja és betartatja  az ét-

kezések rendjét. Mi is az illemszabályok szerint étkeztünk, nem is hozhattuk fel, hogy ezt

vagy azt az ételt nem szeretjük, nem kérjük. A nagyapám nyaralónak szánva megvásárolta

a vasútállomáshoz közeli, Szilágyi úti házat, amelyet a mi generációnk ma is Semsey-vil-

laként ismer. Ott töltöttem a nagyszülőkkel, szüleimmel, és a bátyámmal a gyermekkoro-

mat, sőt, abból a házból mentem később férjhez. Nagyapám és apám is nagy természetra-

jongó volt: az épülethez hatalmas kert tartozott, telis-teli növényekkel. Ma is mosolygok

azon, ha eszembe jut, hogy kétgyermekes férjes asszonyként Édesanyám a kertben kere-

sett búvóhelyet a Nagypapa elől, hogy meg ne lássa kezében a cigarettát…

– A húszas, harmincas évek az Ön korosztálya emlékében a boldog békeidőként je-

lenítik meg. Újpest soha nem látott fejlődésnek indult, ebben minden bizonnyal a

polgármesternek is jelentős érdemei voltak.

– Minden bizonnyal így volt. Édesanyám nagyon büszke volt még később is arra,

hogy Semsey-lány, amikor ez már nem volt hálás dolog. Tudtam én is, hogy az UTE-

stadion, a városi házak, az Árpád kórház, sőt a postapalota épülete, a fiúnevelő intézet,

a Kanizsai Dorottya Leánygimnázium, a faipari iskola – és még hosszan sorolhatnánk

mi minden, ami ma is megvan, mind ekkor létesült. Dolgoztak a gyárak, Újpest a má-

sodik legnagyobb gazdasági központot jelentette, a közigazgatásban is előbbre lépett,

megyei városi rangot kapott. Ehhez minden bizonnyal kellett egy elismert és befoga-

dott, bizalmat élvező polgármester is. Nagyapám nem volt beteges ember, de kilyu-

kadt a gyomra, ami jelzi: stresszes foglalkozás volt ez nagyon is… De nagyon szerette

Újpestet és tisztelték őt magát is.

– Azután gyülekeztek a viharfelhők, küszöbön állt a  második háború…

– Nagyapán nyugállományú polgármesterként élte meg mindezt, miután 1938-ban

– belső nyomásra – lemondott hivataláról. Ekkor már kiveszőben volt a tolerancia, bár

a gyárosok, és sokan mások szerették és jó szívvel emlékeztek rá.  Megélte a második

világháborút, a hatalomátvételt, Újpest budapesti kerületté válását. Bár a városházán

kegyvesztett lett, mégis a város temettette el.

– Hogyan  alakult az Önök élete?

– Családunk élete is tükrözi azt, amin sokan mások keresztülmentek.  Megszenvedtük

azt, hogy volt egy polgármestere a családnak. A Semsey név két generáción keresztül nem

volt jó ajánlólevél. Édesanyám, aki hamar özvegységre is jutott , a család ellátását, a

gyermeknevelést cserélte raktárosi állásra, arra amihez Semsey-lányként időről-időre

hozzájuthatott. A bátyám nagy nehézségek árán végezte el az állatorvosi egyetemet,

többször eltanácsolták, amikor kiderült kik a felmenői. Az én továbbtanulásom is ezen bu-

kott meg. Így érettségi után nem sokkal férjhez mentem, majd megszülettek a gyerekek.

A férjem ősújpesti pedagógus család fia volt. Mi és a szüleink is jól ismertük egymást. Kö-

zös életünket, itt kezdtük, az anyósomékkal együtt, övék volt ugyanis ez a ház. Én műsza-

ki rajzoló lettem a MÁV Kutató Intézetében, ez a családnak biztos havi pénzt jelentett, és

szinte  ennél is többet ért az ingyenes utazást garantáló  szabadjegy. Ugyan nem lettünk

teljesen megkeseredett emberek, de a politikától távolt tartjuk magunkat. A fiamék, az

unokám a közelemben vannak. A megpróbáltatásokat mindenki másként viselte: a bá-

tyám Németországban, a lányom Ausztráliában telepedett  le. Ezek sajnos nagy, sőt, a

korban előre haladva, egyre nagyobb  távolságok… – BANGHA KATALIN

Emlékek
között

Málnás, a hajdani kis település neve, amelynek lélekszáma manap-

ság sem éri el az ezret,  szinte mesébe illő. A Sepsiszentgyörgyhöz

közeli, Székelyföld történelmi régiójához tartozó faluban született

székely-magyar családban Semsey Aladár, aki saját életútjával pél-

dázza: nemcsak Újpesten születve, de távolabbi vidékről itt megtele-

pedve is válhat valaki újpestivé, a város megbecsült polgárává. 
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INGYENES JOGI 
TANÁCSADÁS
2008. november 11-én
kedden 18-19 óráig in-

gyenes jogi tanácsadást tart az újpes-
ti Fidesz- MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 369-
0905-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyu-
la; Rádi Attila önkormányzati képvise-
lők november 3-án hétfőn 17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Tel: 369-09-05
Bartók Béla november 4-én kedden
18-19 óráig; Koronka Lajos november
6-án csütörtökön 17-18 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel: 369-09-05
Nagy István november 4-én kedden
16-17 óráig  tart fogadóórát. Hely-
szín:1042 Budapest, István út 11.
Daróczi Lajos önkormányzati képviselő
november 10-én hétfőn 15-17 óráig
tart fogadóórát, Wintermantel Zsolt
önkormányzati képviselő november
12-én szerdán 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp.,
Árpád út 56.) Tel: 369-09-05
Dr. Hollósi Antal november 11-én ked-
den 18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Megyeri u. 20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas szere-
tettel vár minden kedves

érdeklődőt 2008. november 7-én pén-
teken 18 órai kezdettel Mansfeld Péter
című film vetítésére. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 

Boruzs András egyéni
képviselő, 15. vá-
lasztókerület (Megyer-

Székesdűlő) – SZDSZ frakcióvezető.
Tel.: 232-1501, Fax: 380-6341. e-
mail: boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap első hétfőjén 16.30-17.30
IV. kerület Újpest Önkormányzat
(1042 Budapest István út 14.) 
Kovács Sándor listás SZDSZ képviselő
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap első hétfőjén
16.30–17.30
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
ÚJPESTI SZERVEZET (1042 Budapest
Árpád út 56.) Tel.: 788-0802 (munka-
időben) E-mail: info@szdszujpest.hu

www.szdszujpest.hu

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposz-

tásmegyeri Szervezet (1046 Buda-
pest, Nádor u. 1.) szervezésében
ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd –
előzetes bejelent-kezés alapján –
kéthetente hétfőn. 

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  november  3.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

KULTURÁLIS PROGRAMOK

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

RENDEZVÉNYEK

BABAVILÁG Bababörze

November 8. szombat, 9-13 óráig. Le-

hetőséget biztosítunk bébi ruhák, gyer-

mekjátékok, babakocsi és egyéb eszkö-

zök árusítására.  Az aulában termékbe-

mutatóval, pelenkavásárral és más

meglepetéssel várunk mindenkit. Vá-

sárlóknak a belépés díjtalan. Helyszín:

KFÁMK Közösségi Háza

Szederinda – aprók táncháza. 

November 8., 17-18.30 óráig. Moldvai

népdalokat, táncokat tanulunk játékos

formában, a Somos együttessel. Ezúttal a

Márton-nap hagyományát is felidézzük! A

táncházat Prekler Kata vezeti. Belépődíj:

500 Ft/fő. 2 éves kor alatt a belépés díjta-

lan.Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

KIÁLLÍTÁS 

Ruff István fotókiállítása látható a

KFÁMK Galériájában 2008. október 10 -

november 11 között. Helyszín: KFÁMK

Emeleti Galéria.

TANFOLYAM

Új! TULIPÁN – magyar néptánc foglalko-

zás  óvodás és kisiskolás gyermekeknek

4 éves kortól. Minden szerdán 16.30-

tól. Jelentkezni lehet a Közösségi Ház-

ban a 380-6760-as telefonszámon.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

Kisiskolás angol: Kezdő: 1-2. osztályos

gyermekek részére. Haladó: nyelvi elő-

képzettséggel rendelkező gyermek szá-

mára. Díja: 4000 Ft/hó. 

Beiratkozás szeptembertől folyamato-

san személyesen vagy telefonon a 380-

6163-as számon. Kezdés szeptember

végén. Helyszín: KFÁMK Főépület, ér-

deklődni lehet a közművelődési cso-

portnál a 380-6163-as telefonon.

ELÉRHETŐSÉGEK: Karinthy Frigyes ÁMK

Főépület (1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel: 380-

6188, Közművelődés: 380-6163) Honlap:

www.karinthyamk.sulinet.hu. E-mail:

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

(1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel: 380-

6760.) E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZ

Október 31-november 14.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

November 8., 10-13 óra

Belépő: gyerek: 300 Ft, felnőtt 350 Ft,

család (4 főtől) 300 Ft/fő

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ

November 9., 10 óra

Vízipók Csodapók – a Szabad Ötletek

Színháza előadása. Jegy ára: 1000 Ft.

Jegyek október 5-től válthatók az infor-

mációs pultnál.

CSEREBERE 

November 12., 17 óra

Hozd el gyűjteményed! Telefonkártya,

képeslap, kártyanaptár, szalvéta és más

érdekesség cseréjére  adunk lehetősé-

get. Belépő: 300 Ft

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

November 15.  9-13 óra

Asztalfoglalás: november 3-án 8 órától

a 399-7067-es telefonszámon. 

Kizárólag telefonos jelentkezést foga-

dunk el! Belépő vásárlóknak: 250 Ft

DIÓTÖRŐ

Októberben ismét elindult négyfordulós le-

velezős játékunk a rejtvényeket kedvelő fel-

sősök részére. A 2. forduló feladatai novem-

ber 5-én jelennek meg. A feladatlapok

letölthetőek a www.ugyih.hu honlapról, ill.

az információs pultnál beszerezhetők.

JUTALOMJÁTÉK 

November 13. 14–15 óra 

Kisiskolás napközis csoportok jelent-

kezését várjuk. A játékra november 3-ig

lehet jelentkezni a 399 7067-es tele-

fonszámon. Belépő: 250.-Ft/ fő

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ

November  14. 10.00 és 14.30

Mese Mátyás királyról – a Tihanyi Ván-

dorszínpad előadása. Bérletes előadás. 

MOZGÁSOS PROGRAMOK

JÓGA

Foglalkozások: minden kedden 14-20

óráig, kétóránként

Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, bérlet 5

alkalomra: 4000 Ft

MANÓ TORNA

Mozgás sok-sok játékkal. 2,5 éves kor-

tól várjuk a gyermekeket.  Foglalkozá-

sok: minden szerdán 16.30 órától.

Részvételi díj: 450 Ft/alkalom

TORNA ÓVODÁSOKNAK

Játékos mozgásfejlesztés már közös-

ségbe járó óvodáskorú gyermekeknek,

gerinc- és lúdtalptornával kiegészítve.

Foglalkozások: minden szerdán 17.15

órától. Részvételi díj: 450 Ft/alkalom

GERINCTORNA

Amitől erősebbnek és energikusabbnak

érzi magát! Foglalkozások: minden hét-

főn 16 órától. Részvételi díj: 800

Ft/alkalom

KEDVES EGYKORI JMK ÓVODÁSOK, 

SZÜLŐK ÉS KOLLÉGÁK!

A Nyár u. 6. számú JMK Óvoda 30. szüle-

tésnapját ünnepeljük 2008. november

29-én szombaton 10 órától. Mindenkit

szeretettel várunk, aki szívesen részt

venne egy kis közös játékon, beszélge-

tésen! (A gyermekeket a szülőkkel

együtt várjuk!) A programról részlete-

sebb tájékoztató az óvoda honlapján 

o l v a s h a t ó : w w w . j m k o v o d a . f w . h u  

A részvételi szándékot kérjük a

jmk30@freemail.hu email címen jelezni! 

A JMK Óvoda minden dolgozója 

nevében: Pintér Éva óvodavezető

Újpest Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.

Ügyvezető igazgató:
Nemesházi Beatrix

Főszerkesztő: Harkai Péter

Szerkesztőségvezető:
Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata, Pálfi Kata

Olvasószerkesztő: Török Mónika

Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 
Szerencsi Csilla

Szerkesztőség: Ady Endre 

Művelődési Központ, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. 

Telefon: 785-0366, fax: 785-0466

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8

Nyomdai előállítás: Pauker 

nyomdaipari Kft. Budapest, 

Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft., 

Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét 

péntekén 46 000 példányban
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SIPOSHEGYI PÉTER:  KIKÖTŐ

Azok a régi balatoni nyarak

zenés vígjáték 2 részben

Szereplők: Nagy Enikő, Novák Henriett,

Tallós Rita, Vincze Lilla, Farkas Tamás,

Harsányi Gábor, Siposhegyi Zoltán,

Szabó-Sipos Barnabás, Veres Attila

Zene, hangszerelés: Hajdú Sándor. Ren-

dező: Harsányi Gábor (kétszeres Jászai-

díjas) Producer: Linka Ágnes.

Sok balatoni legenda közül a legna-

gyobb a 70-es, 80-as évek balatoni élet

iránti nosztalgiája. A darab szerzője

ifjúkorát a tó partján töltötte, saját

emlékeiből írta ezt a kicsit vidám, kicsit

szomorú történetet. Megelevenednek az

egykori kelet-német turistalányok, a

korabeli disco-k, egy világ elől elzárt

nemzedék magyar tenger romantikája.  

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron vált-

hatók  az Ady Endre Művelődési Köz-

pont pénztáránál elővételben (IV., Ta-

vasz u. 4.), valamint az előadás előtt, a

helyszínen. Intézményünk Ticket

Culture utalványt elfogad.

2008. NOVEMBER 21. ÉS 22., 19 ÓRA

EDWARD KNOBLAUCH: A FAUN

Vígjáték két részben

Szereposztás:

Silvani herceg DÓZSA ZOLTÁN,

Lord Stonbury BOZSÓ JÓZSEF

Sir Ernest Craddock, MÁRTON ANDRÁS

ügyvéd Jászai Mari-díjas

Maurice Morris MIKÓ ISTVÁN

Jászai Mari-díjas

Cyril Overtone BOROS ZOLTÁN

Fish, Inas DÓZSA LÁSZLÓ

Lady Alexandra Vancey VÁSÁRI MÓNIKA

Mrs. Hope-Clarke TÓTH JUDIT

Jászai Mari-díjas

Vivian, a leánya BORBÉLY KRISZTINA

Miss Lydia Vancey NYÍRŐ BEA

Díszlet: KRSZTOVICS SÁNDOR

Jelmez: GYARMATHY ÁGNES

Rendezőasszisztens: SZABÓ ANIKÓ

Rendező: MÁRTON ANDRÁS 

Angliában vagyunk. Főúri társaság szi-

gorú szabályokkal, szigorú etikettel.

Ide csöppen a Faun, aki a maga tiszta-

ságával, őszinteségével, szeretetével

és rafináltságával felforgatja a szerep-

lők életét, felszínre hozza érzelmeiket,

a szerelmeseknek megmutatja, hogyan

kell kimutatni érzéseiket. Teszi mindezt

rendkívüli eleganciával, humorral, az

angol vígjátéki hagyományoknak meg-

felelően, akárcsak Oscar Wilde, G. B.

Shaw, és Somerset Maugham. 

A Turay Ida Színház vendégjátéka.

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron váltha-

tók az Ady Endre Művelődési Központ

pénztáránál elővételben (IV., Tavasz u.

4.), valamint az előadás előtt, a hely-

színen. Intézményünk Ticket Culture

utalványt elfogad.

2008 NOVEMBER 27 -ÉN, 

11 ÓRAKOR

ADY ÉS MI

ADY ENDRE EMLÉKMŰSOR

A TANÁROK:

HARSÁNYI GÁBOR színművész

NYÁRI ISTVÁN előadóművész

A diákok: a HG stúdió növendékei

Dramaturg: Harsányi Melinda

Az emlékműsor anyagának összeál-

lításában közreműködött: 

Szöllősy Marianne

RENDEZTE: HARSÁNYI GÁBOR 

és DÓZSA LÁSZLÓ

Rendhagyó irodalomóra egy közép-

iskolában. Ady líráját hallgatjuk, mi-

közben megelevenednek életének

fontosabb eseményei, helyszínei.

Helyszín: Újpesti Polgárcentrum

Bp., IV. Árpád út 66.

Jegyek 500 Ft-os áron vásárolhatók

az Ady Endre Művelődési Központ

pénztáránál elővételben (IV., Tavasz

u. 4.) valamint az előadás előtt, 

a helyszínen.

VERSPÓDIUM

2008. NOVEMBER 6-ÁN, 

19 ÓRAKOR:

„Lélektől lélekig”

Kemecsi Ferenc előadóestje. Vallomások

az időről, a szerelemről és a hitről.

Az előadás mély érzelmekkel, sőt,

szenvedéllyel szól Ady, Babits, Radnóti,

Tóth Árpád és mások versein keresztül a

„lélekhez” és nem csak az értelemhez. A

szavak nyomán megzendül bennünk

valami, hiszen „mindenik embernek a

lelkében dal van és saját lelkét hallja

minden dalban…”

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum (Bp.,

IV., Árpád út 66.) Belépő: 500 Ft

2008. NOVEMBER 29,

ESTE 8-TÓL HAJNALI 4-IG

KATALIN BÁL

Játszik a Nincspardon tánczenekar

Fergeteges báli hangulat! büfé! Éjféli

tombola! Belépő: 2000 Ft. Ezt nem

érdemes kihagyni!  

„Mert dalaimnak azt a részét,

Mely túlnyomónak mondható,

- Minek tagadjam gyöngeségem -

Kegyedhez írtam, kis Kató.” 

(Heltai Jenő: Mert dalaimnak)

2008. NOVEMBER 30., 

11 ÓRA

A MAGYAR NÉPZENE 

ÉS KOMOLYZENE KÜLÖNLEGES 

KAPCSOLATA 

Kamarazenei sorozat

Program: Lajtha gyűjtések és művek

A belépés ingyenes!

2008. DECEMBER 4., 

19 ÓRA

BUDAPEST KLEZMER BAND KONCERT

Belépő: 2000 Ft.

E!

www.ujpest .hu
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INGYENES PÉNZÜGYI
TÁJÉKOZTATÁS 
ÉS TANÁCSADÁS 

A pénzügyi tanácsadás banki, biz-
tosítási, nyugdíj- és egészségbiz-
tosítási, befektetési, és hitelezési
szolgáltatásokra terjed ki. Információ
és jelentkezés a 369-4205 telefon-
számon hétköznap 12–18-ig.

„MI ITT VAGYUNK!”
Jubileumi „Ki mit tud?”Pódium
rendezvénysorozat nyugdíjasoknak

Jubileumi évhez érkeztünk, mi is alig
hisszük el, de már öt éve annak, hogy
első alkalommal megrendezésre ke-
rült nyugdíjasok részére a „Ki Mit Tud?”
Az elmúlt évek alatt nem egyszer profi-
kat megszégyenítő produkciókat lát-
hattunk. Sokan kérdezték tőlünk:
„ugye, lesz az idén is…” Önök kérték,
mi teljesítjük, így ez a szép hagyomány
tovább folytatódik, ezért meghirdetjük
(sok-sok meglepetéssel) a Jubileumi
„Ki Mit Tud?” Pódiumot.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik
részt vennének és bemutatnák tudá-
sukat a következő kategóriákban:
vers- és prózamondás, magyar nóta,
dalmű, operett, énekkórus, táncdal,
hangszeres, képzőművészet és egyéb
szórakoztató kategóriákban.
Érdeklődni lehet személyesen az MSZP
IV. kerületi szervezetének irodájában a
Nádor utca 1. szám alatt minden hét-
köznap 12–18 óra között, vagy telefo-
non a 369-4205-ös számon. Jelentke-
zésüket várva, jó felkészülést kívánunk!

Csizmár Gábor, Kiss Péter 
országgyűlési képviselők 

PARLAMENTI LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önt és kedves
családját november 21-én (pénte-
ken) 10 órától egy rendhagyó Parla-
mentlátogatásra.
A Parlament épületébe való belépte-
tés miatt előzetes bejelentkezés
szükséges. Jelentkezni lehet novem-
ber 10-18-a között, minden hétköz-
nap 9:00 és 14:00 óra között,  a 441-
4610-es telefonszámon.

Kiss Péter 
országgyűlési képviselők 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
ALPOLGÁRMESTEREK FOGADÓÓRÁI
• Belán Beatrix minden hónap utol-
só szerdáján 15.00-17.00 IV.ker. Pol-
gármesteri Hivatal (István út 14.)
• Dr. Trippon Norbert minden hónap
utolsó szerdáján 14.00-15.00 IV.ker.
Polgármesteri Hivatal II/68 sz.(Ist-
ván út 14.) Előzetes bejelentkezés a
hivatal ügyfélszolgálatán a 231-
3169, 231-3130 telefonszámon.

Pártok, CivilPártok, Civil

KISGRAFIKA 
2008. NOVEMBER 7-TŐL 23-IG

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig tar-

tanak nyitva. HÉTFŐ:  SZÜNNAP

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén 

bejelentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ÚJPEST SZÍNHÁZ 
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fővárosban a Fővárosi Önkor-

mányzat Oktatási Ügyosztályának

sikeres uniós pályázata eredmé-

nyeként 2005-ben két központ

alakult. A Belvárosi TISZK a kereskedelmi

és közgazdasági, az Északpesti Térségi

Szakképzési Központ (ÉPTISZK) pedig az

elektronika, a gépészet és az informatika

szakmacsoportban képző, a térségben

működő szakközépiskolákat fogta össze. 

Az időközben bekövetkezett törvényi

változások 2008 szeptemberétől általá-

nossá tették a TISZK-ek szervezését a

szakképzés területén. A fővárosban ez

kiegészült egy, az erőforrások további

koncentrálását szolgáló strukturális

változtatással is: a TISZK-be tömörült

iskolák közül egy vagy kettő képzési

központként szakképzést folytat, a töb-

bi szakközépiskola érettségire készíti

fel a tanulókat, és szakmai alapozást

végez. Az érettségi után az alapképzést

folytató iskolák tanulói a szakképző

központokban folytathatják tanulmá-

nyaikat és felkészülhetnek a szakmai

vizsgára. 

A kerületünket is magában foglaló

régióban az ÉPTISZK-hez tartozó iskolák

látják el a szakképzési feladatokat.

Alapképzést is folytató egyik szakképző

központjuk az Újpesti Két Tanítási Nyel-

vű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola

és Gimnázium. 

– 81 éve működik az intézményünk;

elektronika, gépészet és informatika

szakmacsoportokban folytat szakmai

alapképzést és érettségire történő fel-

készítést, hagyományos szakközépis-

kolai és két tanítási nyelvű osztályok-

ban – tudtuk meg Zombori Bélától, az

intézmény igazgatójától. – A 2008/09

tanévre készülve a 8. osztályt éppen

most végző tanulók számára az iskola

angol két tanítási nyelvű informatikai,

német két tanítási nyelvű gépészeti,

angol nyelvi előkészítős gépészeti, és

hagyományos gépészeti és elektronikai

osztályokba hirdet felvételt. Az érett-

ségit, illetve a szakmai alapozást köve-

tő szakképzési szakaszban műszaki in-

formatikus, erősáramú elektrotechni-

kus, webmester, gépgyártástechno-

lógiai technikus, gazdasági informati-

kus és villanyszerelő szakmák elsajátí-

tási lehetőségét kínáljuk tanulóink és

az ÉPTISZK alapképző iskoláiból érkező

diákok számára. Ezeknek a szakmáknak

a begyakorlását segítik az ÉPTISZK köz-

ponti tanműhelyeinek és az iskola saját

tanműhelyének világszínvonalú, a je-

lenlegi legkorszerűbb technikai szint-

nek megfelelő eszközei és technológi-

ái. Így most ezekben a műhelyekben

valóban a jövőnek képzünk szakembe-

reket, alkalmazkodva a munkaerő-pia-

ci igényekhez és biztos elhelyezkedés-

ről gondoskodva az itt végzett tanulók

számára. – P. K.

Az utóbbi években jelentősen megváltozott a szakképzés Magyaror-

szágon, így a fővárosban is. Három évvel ezelőtt országosan 16 Térsé-

gi Integrált Szakképző Központ (TISZK) jött létre Európai Uniós forrá-

sok bevonásával. Ezek a központok a térség 6-8 szakképző intézmé-

nyét fogják össze azzal a céllal, hogy – elsősorban a gyakorlati képzés

területén – koncentrálják az erőforrásokat. 

Az új képzési forma:

Térségi Integrált
Szakképző Központok

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
OktatásOktatás

2008.  november  3.

Gálaest 
az Adyban
Újpest Önkormányzatának tá-

mogatásával Gálaestet szer-

vezett az újpesti Horvát Ki-

sebbségi Önkormányzat októ-

ber 4-én délután az Ady End-

re Művelődési Központban. 

Az önkormányzat egyik célja, hogy

a közönség megismerhesse a hor-

vát népcsoportok kultúráját, ha-

gyományait, ezért újabb és újabb

hagyományőrző csoportokat invi-

tál meg a rendezvényre. 

Az idei fellépők a Nagykanizsá-

tól délnyugatra fekvő kis község-

ből, Tótszentmártonból érkeztek.

A Sumarton Kulturális Egyesület

1996-ban közel 50 fővel alakult

meg. Céljai között szerepel a falu

kulturális életének szervezése, a

muramenti horvátok kulturális és

népi hagyományainak ápolása és

bemutatása. Megalakulásuk óta

több hazai és horvátországi ven-

dégszereplésen vettek részt nagy

sikerrel. 

Ünnepelték a zenét
A Karinthy Frigyes ÁMK hét éve minden októberben

megünnepli a Zene Világnapját. A rendezvényen ko-

rábban zenekarok, majd pár év óta az Erkel Gyula Új-

pesti Zeneiskola növendékei lépnek fel. Gazdag volt az

idei zenei paletta is: Mozart, Debussy, Erkel és Bee-

thoven darabjai mellett népdalok, és musical-részlet

is felcsendült a színpadon. 

A Karinthy Frigyes ÁMK aulájában október 10-én

megrendezett hangversenyen idén is tehetséges ze-

nészpalánták varázsolták el a közönséget. Természe-

tesen a Zeneiskola művésztanárai és vezetői is kíván-

csiak voltak a koncertre, melyről Eisenbacher Zoltán-

nal, az intézmény igazgatójával beszélgettünk.  

– A növendékek fellépéseit szakmai szemmel tekin-

tik meg, vagy mint zeneszerető nézők? 

– Egy tanár sosem bújik ki a szerepéből. Figyeljük,

hogy a növendék megvalósította-e az instrukciókat,

amit kapott, azzá vált-e technikailag, dinamikailag,

amit elvártunk tőle. Minden gyerek más és más ha-

bitusú, a többség stressznek éli meg a szereplést, de

minél korábban megszokja a tanítvány a lámpalázat,

annál könnyebben tudja kezelni, és egyre kiválóbb

teljesítményre lesz képes. 

– Kiket ért az a megtiszteltetés a tanítványok közül,

hogy felléphettek ezen a napon?   

– Amikor Yehudi Menuhin harminchárom évvel

ezelőtt kitalálta a Zene Világnapját, nem gondolt az

iskolásokra, hiszen október elseje elég közel van a

tanévkezdéshez… A legszorgalmasabb, legügye-

sebb, és produkcióképes tanulóink kaptak lehetősé-

get a szereplésre. Ennek természetesen pedagógiai

jelentősége is van: a legkisebbek láthatják, hogy

szorgalmas gyakorlással milyen szintre lehet eljutni. 

– Hogyan tudják formálni a gyerekek zenei ízlését?

Kell-e egyáltalán? 

– Célunk, hogy minél több stílust, zenei irányzatot

ismerjenek meg a gyerekek, és kíváncsivá, befoga-

dóvá váljanak, hiszen manapság mindent készen

kapnak. Tisztában vagyunk vele, hogy a szülők in-

kább nyelvtanfolyamra, vagy informatikára járatják

a gyereket, nehogy „lemaradjanak”, pedig a lelki

táplálék ugyanolyan fontos volna. Olyan zenei ha-

gyományunk és tehetségünk van, amit nem szabad

hagyni elveszni. Nem véletlen, hogy a mai kortárs

zeneszerzők, zenészek, karmesterek között rengeteg

magyar van: Ligeti, Kurtág, Schiff, Kocsis, Fischer…

Vigyáznunk kell az értékeinkre. – P. K.

A
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kezdeményezés azzal a  céllal in-

dult, hogy a művészet eszközeit

felhasználva értékelhető pro-

dukció jöjjön létre az AHA Szín-

pad (A Hajléktalanok színpada)  segít-

ségével. Az első bemutatkozás  2002

májusában volt, amelyet azóta sok más

fellépés és verses, zenés produkció kö-

vetett. Az amatőr színpad bemutatkozott

Kapolcson a Művészetek Völgyében,

számos nemzetközi színjátszó fesztivá-

lon léptek fel és nyertek díjakat. Két év-

vel ezelőtt XVI. Benedek pápa nyilvános

audienciáján magyar nyelven méltatta a

csoportot és adta rá apostoli áldását.

Legutóbb, október 25-én Újpesten, a

Polgár Centrum színháztermében Szlo-

vákiából, Hollandiából Csehországból

érkezett hajléktalanokból verbuválódott

társulatokkal  közösen, angol  nyelven

vitték színpadra Charles Dickens Kará-

csonyi ének című művét. Az előadást

nagy érdeklődés előzte meg. A bemuta-

tó előtt a Pécsi Sebestyén Általános és

Zenetagozatos Iskola három diákja kö-

szöntötte zongorajátékával az amatőr

színjátszókból álló nemzetközi társula-

tot és a nézőket. Az előadás pedig bebi-

zonyította, hogy a szereplők közül sokan

rendkívüli mélységekből képesek a ma-

gasba emelkedni. 

Gál Gellért, a madridi úti hajléktalan-

szálló vezetője úgy véli: sikeres eszköz

lehet Magyarországon is a hajléktalanok

számára a művészetterápia, és az AHA

színpad sikere sem vitatható. Ám a

szakemberek megemlítik azt is: a művé-

szetterápia használata a hajléktalanok

rehabilitációjában jelenleg Magyaror-

szágon nem elfogadott, mert a hajlékta-

lanság nem betegség. A terápiát azon-

ban alkalmazzák a drog- és alkohol-

problémákkal küzdők gyógyításában.

Molnár Sándor, az AHA Színpad veze-

tője biztos abban, hogy a művészet esz-

közei, a színjátszás alkalmas arra, hogy

pozitív visszajelzéseket juttasson el a

fedél nélkül maradtak felé, önbizalmu-

kat növelje, megmutassa számukra azt

is, hogy képesek  alkotó munkára, sor-

suk jobbítására. Sok esetben már ennyi

is elég ahhoz, hogy elinduljanak és

megtegyék a normális életvitelhez ve-

zető első lépcsőfokot.

Kardos István, a művészetterápiát tá-

mogató Magyar Vöröskereszt Budapest

Fővárosi Szervezetének igazgatójától

megtudtuk: a szervezet által működte-

tett hajléktalan szállókon közel 500 ott-

hon nélküli kap ellátását, és lehetősé-

get , hogy a társadalomba való visszail-

leszkedésükre számtalan program közül

válasszon. Ezek egyike a művészetterá-

pia. Ebben az évben szolgáltatóházat is

nyitott a Vöröskereszt szervezete,

amely hét hajléktalannak ad munkát és

lakhatási támogatást, miközben a prog-

ram résztvevői asztalosnak tanulnak. 

Mindezen apró lépések nagy ered-

ményt jelentenek minden résztvevő-

nek, a programot kidolgozóknak egy-

aránt. - B.-

Művészetterápiával segíti a hajléktalanok visszailleszkedését a tár-

sadalomba a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete,

amely 2001-ben alapította meg a Madridi úti hajléktalan szállón  az

AHA Színpadot. A jelenleg 22 tagú színtársulat tagjaiból nyolcan

mára már családban, vagy éppen saját fenntartású albérletben

élnek, kikerültek az otthontalanok közösségéből.  

Művészetterápia 
a hajléktalanokért 

Hagyományőrzés 
Szent Mihály napján
Szeptembert a néphagyomány Szent Mihály havának

nevezi; szeptember 29-hez, azaz Mihály arkangyal

ünnepéhez, és az Európa-szerte ismert pásztorün-

nephez pedig jól ismert hagyományok, szokások és

mondások fűződnek. A régi korokban a gyerekek ek-

kor nem mentek iskolába, az asszonyok pedig nagy-

takarítottak, sütöttek-főztek, mivel ez a nap a gaz-

dasági év fordulója is volt, az emberek nagyobb vá-

sárokat is rendeztek.

Az óvodákban és az iskolákban ma is virágoznak a

naphoz kapcsolódó szokások, a pedagógusok fantá-

ziája pedig kimeríthetetlen. A Virág oviban kilenc

éve tartanak Mihály-napi vásárt, melynek elindítása

két óvónő, Csabáné Pegán Gabriella és Fodorné

Gombos Tímea nevéhez fűződik. Szeptember 30-án a

gyerekek eladóvá és vásárlóvá váltak: az ovisok öt

pénzérmével öt árut – játékot, dísztárgyat, vagy ék-

szert – vehettek, melyet az óvónők készítettek a

nagy napra, de választhattak a szülők által sütött

édességek közül is. A Mihály-napi vásár nemcsak

szórakozás volt, pedagógiai jelentőséggel is bírt: a

játék közben a gyerekek megismerték a vásárlás for-

télyát, és elsajátíthatták az alapvető viselkedési sza-

bályokat is. 

A Szigeti József Utcai Általános Iskolában szep-

tember 26-án délután tartották a Mihály-napi vá-

sárt. A szülők lángost sütöttek, teát főztek, a diákok

pedig kézműveskedtek, és különböző játékokban

vehettek részt: gesztenyegurítás, kelmefestés, bé-

kaetetés, körjátékok, teknősfuttatás, szőlőfürtkészí-

tés gazdagította a programot. Szűcs Kata Dorina, a

Szigeti suli 6/a. osztályos tanulója versben is meg-

örökítette a Mihály-napon szerzett élményeit: 

„Szeptember 26-a péntekén

Mihály napja volt idén 

Ettünk-ittunk, jót vigadtunk,

A meleg lángost mind felfaltuk

Íjászkodtunk, ragasztottunk

Gesztenyével dolgoskodtunk

Horogra akadt pár papír cápa

Bár ezt senki sem bánta

Teknősbékát futtattunk

Attól nem lobogott a hajunk

Szép volt minden, csuda jó

Szerencsére nem hullott a hó

Nagyon jó volt minden program

A fejem sosem fogtam.”  – P. K.

KultúraKultúra

A
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– Az egyesület az egyik legrégebbi a helyi

civil szervezetek között. Miként jött az öt-

let, hogy sírokat gondozzanak, esetenként

felújítsanak?

– Egyesületünk tizenharmadik éve

szolgálja a maga sajátos eszközeivel és

lehetőségeivel Újpest építészeti és kul-

turális örökségét és tárja szélesre kapuit

azok előtt, akik ebben a tevékenységben

partnereink lehetnek. Mivel az egyesüle-

tünk a tagdíjakból és az 1%-os felajánlá-

sokból nagyobb feladatokat nem tudna

megoldani, így folyamatosan pályázunk.

A Nemzeti Civil Alaptól nyert 150 ezer fo-

rintot fordítottuk Geduly Lajos, 1931-

ben elhunyt lelkész sírjának rendbetéte-

lére. Van természetesen olyan javasla-

tunk is, ami költségkímélő, ám hatását

tekintve nagy dolognak érzem. Öt évvel

ezelőtt az újpesti iskolákat is megkeres-

ve, arra tettünk javaslatot az intézmé-

nyeknek, hogy az iskola diáksága  vállal-

ja el, hogy folyamatosan gondozza, ápol-

ja egy-egy híres újpesti személyiség

nyughelyét. Arra gondoltunk ugyanis,

hogy a sírgondozás nemcsak a rendbeté-

telben, a sövények nyesésében,  a faágak

metszésében, a sírkő letakarításban,

ilyenkor halottak napja idején  gyertya-

gyújtásban megnyilvánuló „jócseleke-

det”, hanem a diákok utánanéznek annak

is, hogy ki volt Újpest életében az a sze-

mélyiség, akinek a sírját gondozzák. Ez-

által bővül az ismeretük, jobban megis-

merik diákéletük, lakóhelyük színterét:

Újpestet. Az egy iskola, egy védendő sír

„mozgalomban” Újpest mind a 27 iskolá-

ja nyomán ugyanennyi, ma már többsé-

gében hozzátartozók nélküli síremlék ka-

pott felkarolást. Ugró Gyula, első polgár-

mesterünk és Geduly Lajos lelkész sírja

azonban teljes felújítást igényelt. Az elő-

zőt Újpest centenáriumára, az utóbbit pe-

dig most sikerült rendbe hozatni.  

– Szerencsére volt lehetőség pályázat-

ra.

– A pályázatfigyelés és -írás szinte ál-

landó feladata az egyesületnek. Mivel

Geduly Lajos síremlékénél nem lett volna

elég a fölé boruló akácfa gallyazása, örü-

lök, hogy ezt a pénzt a régóta felújításra

váró, már szinte darabokra esett sír mun-

kálataira fordíthattuk, a nyitott emlék-

műre pedig fedlapot is tetethettünk. 

A költségeket ily módon állva csak az

evangélikusok bronz rózsáját, ami a ko-

rábbi sír dísze volt, nem tudtuk pótolni.

De keressük a lehetőségeket erre is. A

felújított sírkőnél a Lebstück Mária utcai

evangélikus gyülekezet lelkésze: Soly-

már Péter emlékezett – több felekezet

képviselője jelenlétében – nagyra be-

csült elődjére, Újpest hitközség – alapító

evangélikus lelkipásztorára. 

– Két nappal később 1956 újpesti már-

tírjaira emlékeztek, ökumenikus imaáhítat

során. Több éve teszik ezt. Milyen indítta-

tástól vezérelve?  

– Ez a kezdeményezésünk szinte egy-

idős egyesületünkkel, tizenkét éve tart-

juk fontosnak. A megemlékezést óhaját

felkarolták az újpesti egyházak is, így

minden évben más felekezet templomá-

ba nyerünk befogadást. Most a Nap utcai

Szent József plébánia templomban vol-

tunk, ahol Molnár István plébános úr volt

házigazdaként az egyik megemlékező,

Szigethy János református, Szabó Andor

káplán és Solymár Péter evangélikus lel-

késztársaságában. Emlékező beszédre

Mészáros Kornél baptista lelkész urat

kértük fel. Ökumenikus imaáhítatunk al-

kalmából  ugyanis világi gondolatokat

is megfogalmaznak a egyházak képvi-

selői,  nemcsak a közös ima lehet

gyógyír. Lényegesnek tartjuk ilyen al-

kalmakkor, hogy valamennyi újpesti

hős neve elhangozzék, ne merüljön a

feledés homályába.

– Milyen új tennivalói, programjai van-

nak az egyesületnek?

– Tagjainkkal havonta két alkalommal

rendezvényeinken találkozunk. A Hely-

történeti Alapítvány 2009-ben szeretné

megjelentetni a Megyeri temetőről ké-

szülő, a neves újpestiek sírhelyét ponto-

san rögzítő és fényképpel is bemutató

térképét. Segítjük ennek magvalósulá-

sát. Továbbra is vannak könyvterveink,

melyekhez támogatókat keresünk. Rend-

szeresek építészeti érdekességeket, épü-

leteket végigjáró látogatásaink, nyomon

követtük a Megyeri híd építését, novem-

ber közepén az átadásához közeledő

Aquaword-be megyünk. Mióta nyugdíj-

ban vagyok, van időm külföldi városláto-

gató túrákat is szervezni, jártunk Kárpát-

alján és Erdélyben is.  Miközben a decem-

beri, az évet összegző találkozónkra is ké-

szülünk, jó érzéssel tölt el, hogy sokan

észreveszik munkánkat és figyelemmel

kísérik tevékenységünket. Bármerre

megfordulunk, városvédők és civilek

egyaránt segítő szándékkal, bizalommal

és szeretettel fordulnak felénk. Ez pedig

nagyon jó és felemelő érzés. – B. K.

Három nap leforgása alatt két megemlékezést is szervezett az Újpesti Vá-

rosvédő Egyesület vezetősége az elmúlt héten.  Először Geduly Lajos, az

újpesti evangélikus egyházközséget alapító lelkipásztor sírjának felújí-

tása apropóján invitálták az emlékezőket a Megyeri temetőbe, majd két

nappal később az 1956-os forradalom és szabadságharc újpesti mártír-

jaira emlékeztek, ökumenikus imaáhítat keretében.  Dr. Kovács Ivánnét,

az Újpesti Városvédő Egyesület elnökét tevékenységükről kérdeztük. 

Felújított sír, ökumenikus  imaáhítat

A városvédők
tevékenysége nyomán

Biblia-ünnep Újpesten
Nem mindennapi estre készülnek az újpesti történelmi

egyházak november 8-án 16 órai kezdettel az Ady Mű-

velődési Központban. 2008 a Biblia Éve, melynek ke-

retében már eddig is számos Bibliát népszerűsítő ak-

cióra került sor az egyes egyházak részéről külön-kü-

lön, de sok esetben együtt is. E mostani alkalom fele-

kezetközi összefogással készül.

Miért ünnepeljük a Bibliát? Mert ez a világon a

legtöbb példányban terjesztett, legtöbb nyelvre le-

fordított könyv? Mert a legtöbb irodalmi és szépmű-

vészeti alkotás megihletője? Mert sokat adott a ré-

gészetnek és más tudományoknak? Megérdemelné

az ünneplést ezekért is... Ezek helyett azonban azt

ünnepeljük, hogy a Biblia – mint Isten kijelentésé-

nek eszköze – sok ember életét megváltoztatta,

mondhatjuk így: megmentette. Depressziósok,

szenvedélybetegek gyógyulnak ma is általa, házas-

ságok jönnek helyre, de a legfontosabb: az Istentől

egykor elszakadt emberek találnak vissza Urukhoz,

és nyernek új, örök életet. Szeretnénk ezt a csodát

sokféleképpen bemutatni. Az előtérben gyermekraj-

zok és festmények ábrázolják Isten üzenetét. Ugyan-

itt bibliák különféle példányai tekinthetők meg –

különböző nyelvek és korok képviselői. Vásárolni is

lehet majd, nem csak magát a Bibliát, hanem az azt

magyarázó irodalmat.

A program első blokkjában (mely alatt gyermekek-

nek külön foglalkozást biztosítunk) vetített képes

szentföldi időutazást tehetünk Tomka Ferenc ká-

posztásmegyeri plébános vezetésével. Újpest papjai

és lelkipásztorai közösen fognak imádkozni Újpestért,

országunkért, társadalmunk minden rétegébe tartozó

tagjaiért. Mindezeket helyi kórusok éneke színesíti,

melyre koronát a baptista kamarakórus tesz majd. 

A második blokk a fiataloké (és fiatal szívűeké),

illetve a modern könnyebb zenéé. A Szövetség zene-

kar és Sillye Jenő dalai hangoznak majd – a szív hul-

lámhosszán bemutatva a Bibliát. Ismerve őket, el-

mondhatjuk: nem csak ők fognak énekelni, de a je-

lenlevőket is megénekeltetik bizonyára. A koncertek

alatt már nem lesz gyermekprogram, de a Biblia-ki-

állítás és a könyvasztalok este 9-ig nyitva tartanak.

Kiket várunk? Mindenkit korra, nemre való tekin-

tet nélkül – hívőket és nem hívőket egyaránt. Bizo-

nyára sok baráttal, iskolatárssal találkozhatunk

majd. Különleges szeretettel várjuk azokat, akik is-

merkedni szeretnének a Bibliával, Istennel, keresz-

ténységgel. – ZÁMBÓ ANDRÁS református lelkész

2008.  november  3.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
HitéletHitélet
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 0 .  S Z Á M
Szóljon hozzá!Szóljon hozzá!

A kórházunk végveszélyben van: a kudarcba fulladt egészségügyi

,,reform" áldozata lett. A kormány és a főváros felelőtlen döntései

hozták ebbe a helyzetbe. Semmibe veszik a kórházat, amikor az el-

végzett munkáért járó pénzt nem fizetik ki számukra. Semmibe ve-

szik az újpestieket, mert arra akarnak minket kényszeríteni, hogy

más kerületekben, idegen orvosoknál küzdjünk a gyógyulásunkért. Semmibe veszik az

Alkotmányt is, hiszen a kórháztörvény több pontja is alkotmányellenes.

Minket is megillet az egészséges élethez való alkotmányos jog, és a megfelelő

egészségügyi ellátás. Újpest mindenkor, még háborús időkben is fent tudott tartani

négy kórházat. Befizetett adóink révén most is képesek lennénk erre, ha a fejünk fö-

lött nem hoznának felelőtlen döntéseket. Az Együtt Újpestért Összefogáshoz csatla-

kozva több ezer újpesti üzeni: nem hagyjuk, hogy elvegyék az itt élőktől ami az övék.

Mi sikeres várost akarunk, számunkra Újpest nem csonka kerület, hanem büszke vá-

ros. Minden eszközzel harcolunk tovább Újpest egészségügyi ellátásért, és ebben

minden újpesti támogatására számítunk. 

WINTERMANTEL ZSOLT, FRAKCIÓVEZETŐ (FIDESZ)

JUHÁSZ LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETŐ (MPSZP) BORUZS ANDRÁS, FRAKCIÓVEZETŐ (SZDSZ)

A BETEGEK ELLÁTÁSA AZ ÁLLAM FELADATA

A JOBBIK elutasítja a privatizációt, ezért számunkra csak olyan meg-

oldás fogadható el, amelyben egészségügyi intézményeink önkor-

mányzati tulajdonban maradnak. Ennek egyik lehetséges módja,

hogy továbbra is a Fővárosi Önkormányzat biztosítja a kórház és a

szakrendelő működését. Ez jogos elvárásunk, mivel Demszkyék a közelmúltban még a

Károlyi Kórház bővítését ígérték (pl. korszerű szülészet-nőgyógyászati osztály). Más a

helyzet, ha a főváros privatizálni kívánná a járóbeteg-ellátást. Ebben az esetben Újpest

Önkormányzatának kötelessége átvennie azt! Elfogadhatatlan az MSZP kifogása, hogy az

egészségügyi intézmények átvétele, fenntartása túl sok pénzbe kerülne. Bár tény, hogy

az OEP által biztosított normatívák csak az egyes kezelések költségeit fedezik, nem lehe-

tünk annyira szegények, hogy éves szinten ne tudnánk kigazdálkodni költségvetésünkből

200 millió forintot az épületek felújítására, az eszközpark fejlesztésére, különösen akkor,

amikor másfél milliárdot költenénk főtér rekonstrukcióra.

A gyermek szakrendelő kapcsán csak a fővárostól való átvétel jöhet szóba, mert így

akadályozható meg, hogy kisgyermekes családoknak a főváros másik felébe (pl. Heim

Pál Kórház) kelljen utazniuk orvosi ellátásért. A gyermekrendelőnek a Szülőotthon üre-

sen álló épületében lenne a legideálisabb helye. Sajnos a betegellátással kapcsolatos

kérdésekben a Fővárosi Önkormányzat van döntési helyzetben, ezért az újpesti Fidesz

által kezdeményezett aláírásgyűjtésnek nem sok foganatja lesz. A Jobbik ezért kezde-

ményezte, hogy a Fővárosi Önkormányzatban dolgozó újpesti képviselőik pártállástól

függetlenül közösen lépjenek fel a Károlyi Kórház működtetésének az érdekében. (…)

Közlemény az újpesti Károlyi Sándor

Kórház és Rendelőintézet ügyében 

Az MSZP és az SZDSZ újpesti önkormányzati frakciói a

leghatározottabban elutasítják az elmúlt tíz évben az

egészségügyért felelős Nagy István FIDESZ-es alpol-

gármester 2008. október 2-án tartott sajtótájékozta-

tóján elhangzottakat. Tiltakozunk az ellen, hogy az új-

pesti egészségügy kérdését a FIDESZ pártpolitikai célokra használja fel. 

Az egészségügy átalakításának korábbi szakaszában felmerült a gyer-

mekrendelő megszüntetése és a kórház kapacitásainak jelentős csök-

kentése. Frakcióink, ahogyan eddig is, határozottan kiállnak a Károlyi

Sándor Kórházért, az újpesti járóbeteg szakellátás és a

gyermekszakrendelés fenntartásáért. Az utóbbi hó-

napokban a Fővárosi és az Újpesti Önkormányzat

egyeztetésein kialakult az a koncepció, amely egy in-

tegrált egészségügyi központ létrehozásával a szak-

rendelések újpesti megtartását és modernizálását

fogja eredményezni. Nemrég a Fővárosi Önkormányzattól a Károlyi Sán-

dor Kórház segítséget kapott működtetésének stabilizálására, a szakren-

delések racionális átalakítására, melyhez Újpest Önkormányzata is hoz-

zájárult 25 millió forinttal. 

Lokálpatriótaként, bízva a kórház és a rendelőintézet jövőjében, a

szakmai kérdéseket szem előtt tartva és a pártpolitikai érdekeken felül-

emelkedve dolgozunk továbbra is az újpesti egészségügyi ellátás fejlesz-

téséért. 

PAJOR TIBOR, FRAKCIÓVEZETŐ (JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)

Az Újpestért Egyesület nagyra be-

csüli azt az odaadó szakmai munkát,

amelyet a Károlyi Sándor Kórház or-

vosai az elmúlt évtizedekben végez-

tek az újpestiek gyógyítása és

egészségének megőrzése érdekében. A kórház és an-

nak valamennyi épülete hozzátartozik Újpest hagyo-

mányaihoz, ezek nélkül városunk élete nem lehetne

teljes. Határozottan fel fogunk lépni minden olyan ál-

lami és fővárosi törekvéssel szemben, amely a kórház

további csonkítását, illetve működésének ellehetetle-

nítését célozza. Elfogadhatatlan lenne számunkra, ha

az újpestieknek más kórházakba, idegen orvosokhoz

kellene járniuk. Bízunk benne, hogy az egészségügyi

vezetés felismeri korábbi döntései hibás voltát, és át-

gondolja a kórházat érintő eddigi intézkedéseit. Re-

méljük, hogy a közeljövőben újra születhetnek Újpes-

ten gyermekek.

KATÓ BALÁZS, FRAKCIÓVEZETŐ (ÚJPESTÉRT EGYESÜLET)

A Károlyi Sándor Kórház és

Rendelőintézet ügyében a KDNP

mindenképpen az anyagi helyzet

stabilizálására kívánja felhívni a

mindenkori tulajdonost képviselő –

jelen esetben a Fővárosi Önkormányzat – döntéshozók

figyelmét. Tarthatatlan állapot, hogy ilyen mértékű

egészségbiztosítási és EHO járulékok mellett egy kórház

napi gondokkal küzdjön. Jelen esetben nem a kerület

feladata a kórház pénzügyi injekciókkal történő életben

tartása, hanem a fővárosé. Ha nem képesek ezt a

feladatot ellátni, adják át – a rendelkezésre álló pénzü-

gyi keretekkel együtt! – a kerületnek. A második

világháború előtti Újpest 4 kórházat tartott fenn, ma

pedig egyre sem vagyunk képesek. Ez elgondolkodtató.

A kórházak és az egészségügy kérdésköre nem párt-,

hanem nemzetpolitikai kérdés, csak összefogással és

párbeszéddel oldható meg.

SZALMA BOTOND, FRAKCIÓVEZETŐ (KDNP)

Gyorssegélyt kapott a Károlyi Kórház

www.ujpest .hu
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negyedik hely talán mindig

bosszantó, különösen így van

ezzel az ember, ha egyetlen

asszóval marad el ellenfele

teljesítményétől, s történik mindez az

olimpián. Azon túl, hogy természetesen

büszkén gratuláltunk Zsuzsának, olim-

piai élményeiről, az őt ért nagy meg-

tiszteltetésről, a Mesterek Kupáján való

indulásról faggattuk. 

– Ott, az adott pillanatban milyen

érzés volt, hogy egyetlen ponton, egy

hajszálon múlott az olimpiai dobogó?

Illetve most, egy hónap elteltével kön-

nyebb szívvel emlékszik vissza a tör-

téntekre?

– Még mindig kicsit rosszul érint a

dolog. Azonban tényleg csak egyetlen

tussal maradtam le a bronzéremről, ami

valóban egy hajszálnyi különbség. A leg-

jobb négyben egyetlen európai verseny-

zőként kerültem be, ez mindenképpen

óriási siker. Ha viszont azt nézem, hogy

egyetlen tussal kaptam ki, az nagyon fáj.

Ott, abban a pillanatban, azon a napon

nagyon kemény helyzet volt számomra.

Ma már sokkal könnyebb, boldog va-

gyok, mivel mint Európa-bajnok, beke-

rültem a legjobb négy közé. Nem meg-

alázó vereséget szenvedtem, hanem szo-

ros küzdelemben, egyetlen véletlen tus-

sal nyert az ellenfél. 

– Az ilyen hajszál híján győzelem egy

ilyen világversenyen miként hat az em-

berre? Ilyenkor vesz egy nagy levegőt és

mindenképpen ott szeretne lenni a kö-

vetkező olimpián, hogy bizonyítson,

vagy azt mondja, hogy ez volt a harmadik

olimpiája, kétszer ebből a dobogón állt,

nem vágyik újabb küzdelmekre?

– A következő olimpia ilyenkor na-

gyon-nagyon messzinek tűnik. Bár, ha

belegondolok, Athén és Peking között

eltelt négy év hihetetlen gyorsan elre-

pült. Valójában nagyon sok mindentől

függ, hogy ott leszek-e a londoni olim-

pián. Most már mindenképpen a család-

alapítás kerül előtérbe, így a magánéle-

ti dolgoktól teszem függővé a 2012-es

indulást. 

– Most, gondolom, még tart a nagy

verseny utáni regeneráló, pihenő idő-

szak. Mikor áll újra edzésbe, milyen ver-

senyek következnek majd? 

– Jövőre jön az Európa-bajnokság, de

ne is szaladjunk annyira előre időben,

hiszen abban a szerencsés helyzetben

vagyok, hogy még kint az olimpián

meghívást kaptam a Mesterek Kupájára

október utolsó hétvégéjére. Erre a ver-

senyre, amelyet egyébként most Olasz-

országban, Milánóban rendeznek, nem

lehet nevezni, kizárólag az a néhány

versenyző indulhat rajta, akik a világ

legjobbjai, és akik meghívást kapnak a

részvételre. Erre a versenyre szeretnék

most ráhangolódni, kicsit visszarázódni

addig a vívásba. 

– Akkor ez a meghívás most büszke-

séggel töltheti el, igazi dicsőség, ugye?

– Igen, ilyen az ember életében nem

sokszor fordul elő. Engem most először

hívtak meg a Mesterek Kupájára, való-

színűleg látták az olimpiai teljesítmé-

nyemet, valamint a nemzetközi élvo-

nalban az eredményeim alapján számon

tartanak. Igyekeztem folyamatosan jó

formában, kiegyensúlyozottan játszani

az elmúlt években is. Az elkövetkezendő

időszakban tehát erre a versenyre kon-

centrálok. 

– Lehet tudni, hogy kik indulnak még

ezen a kupán? Bocsátkozhatunk jóslá-

sokba az eredményt illetően?

– Az a gond, hogy nem tudom, kik

lesznek még ott, ezért jóslásokba sem

bocsátkoznék. Azt gondolom, hogy

nyilván ott lesz az olimpiáról is ismert

hongkongi és kínai versenyző is. Mivel

kislétszámú vívóverseny, és a meghí-

vottak listája sem ismert egyelőre, még

bármi is lehet. Annyit tudok, hogy lesz

még egy olasz versenyző is, de semmi

több információm nincs. 

– Ez esetben a verseny után várjuk a jó

híreket! – TUTOR KATA

Krajnyák Zsuzsa, az UTE párbajtőrözője legjobb európai versenyzőként a

negyedik helyet szerezte meg az idei pekingi paralimpiai játékokon.

Zsuzsa már rutinos versenyző, ez a harmadik paralimpia, amin indul.

Születési rendellenessége lévén bal lába nem fejlődött ki, művégtaggal

jár. Sokáig úszott, majd egy barátnője – mostani vívótársa – meghívásá-

ra azonban kipróbálta a párbajtőrözést is. Bejött neki a váltás. Így az

úszás maradt hobbinak, vívóként pedig izgulhatunk érte számos nagy

versenyen, ahol ő rendre kitűnő eredményekkel hálálja meg a bíztatást. 

Nagy volt a készülődés az UTE Megyer

úti pályáján lévő bokszteremben. Ké-

szültek a lányok a nagy napra. Izzott a

levegő, csattogtak a kesztyűk… Bal-

egyenes, jobbhorog. Két fiatal leány

„Tigris” Székely Dóra 70 kg-ban és

Gerháth Mónika 66 kg-ban készült.

Pécsiné Lázár Melinda utolsó amatőr

versenyére készült 63 Kg-ban. Nagy

volt a bizonyítási vágya, mert magyar bajnokként szeretett volna búcsúzni. A

verseny első napján Gerháth Mónika–Csejtej Csilla találkozó volt. Sajnos Móni-

kának nem sikerült tovább jutnia a válogatott kerettagú Csillától, így harmadik

helyen végzett. A második napon Pécsiné Lázár Melinda egy miskolci színekben

öklöző lánnyal találkozott, Ilkó Ágotával. Melinda fölényesen nyert. Ezen a na-

pon Székely Dóra is összemérhette erejét Binger Katalinnal. Dóra győztesen tá-

vozhatott.

Reggel 8 óra, orvosi vizsgálat, majd 9 órakor elkezdődtek a döntők. Pécsiné

szoros 3 menetet vívott Nagy Tímeával, de sajnos nem az ő kezét emelték fel.

Nagy csalódás volt számára. Nem sikerült a várva várt aranyat hazavinnie. Szé-

kely Dóra is az aranyért küzdött. Neki sikerült, gratulálunk neki.

Melinda a döntők után: – Nem tudom, mi lesz velem, homályos a jövőm. Még

mindig nem dolgoztam fel, hogy csak második lettem. Nagyon nyerni akartam.

Sokat edzettem, mégsem sikerült. Timivel már nagyon sokszor boxoltam. Nem

könnyű ellenfél, egy fejjel magasabb nálam. Tudom, hogy le tudom győzni, de mi-

kor a „hazai” pálya neki kedvez, és oda pontoznak… bármit teszek, nem nyerhetek.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani edzőimnek, Farkas Józsefnek és

Giorgadze Levan edzőnek, hogy 4 és fél évig mellettem álltak és segítették a fel-

készülésemben, továbbá sporttársaimnak. A családomat sem szeretném kihagy-

ni: gyermekeimnek és a legcsodálatosabb férfinak, akit ismerek, a férjemnek.

Köszönöm. – PÉCSINÉ LÁZÁR MELINDA

Országos Magyar Bajnokság, Debrecen

Irány a Mesterek Kupája 

UTE WTF TAEKWONDO Minden korosztály részére! Edzések helye:
1044 Budapest, megyeri út 13. (Újpesti foci pálya mellett, a JUDO
teremben) Edzések időpontja: GYEREKEKNEK: Kedd, Szerda,
Péntek 16-17-ig. Edzések díja: 4000/hó (testvéreknél:
3000/fő/hó) FELNŐTTEKNEK: Kedd, Szerda, Péntek 19:30-
21:00-ig. Edzések díja: 4000/hó. Edző: Breznai Ágnes, 2. DAN
(70/603-79-30) www.ute-olimpiaitaekwondo.hu

SportSport
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Kell ennél több?

Igen. Osztálylétszámaink optimálisak, a tanítás tárgyi és eszközbeli feltételei adot-

tak a színvonalas munkához. Igény szerint étkezési, sportolási lehetőséget biztosí-

tunk. Iskolánkban három idegen nyelv oktatása folyik: angol, német, francia. A tanu-

lóink szabadon választhatják ki a tanulni kívánt két nyelvet, melyek közül az egyi-

ket emelt óraszámban, heti 5 órában tanulhatják.

Múlt és jelen

2003-ban az első 9. évfolyammal indítottuk el középiskolai képzésünket. Jelenleg

a 9-12. évfolyamokon 203 diák tanul. 2009. szeptemberében két 9. osztály indítását

tervezzük. 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: Központi írásbeli vizsga: 2009. január 24.

10:00 óra. Pótnap: 2009. január 29. 14:00 óra. OM.: 034877. Az iskola tagozatkódja: 01

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziummal tanulói jogviszonyban ál-

ló 8. évfolyamos tanulók számára a továbbhaladást az iskola Pedagógiai Program-

jában rögzített feltételek mellett biztosítjuk.

Mit tudunk nyújtani a középiskolásoknak?
� Az élethosszig való tanuláshoz szükséges biztos készségeket és képességeket. �

Tehetség gondozást a választott irányultságnak megfelelően. � A közép- és emelt

szintű érettségi vizsgára felkészítést a kötelező és a szabadon választandó érettsé-

gi vizsgatárgyakból. � Két, jól felszerelt számítástechnikai termet internet elérés-

sel. � A középiskolai tagozaton a humán tantárgyak (elsősorban idegen nyelvek) és

reáltantárgyak (matematika, informatika) oktatása jelentik a tartalmi csomópon-

tokat. � Igény és lehetőségeink szerint szakköröket, önképzőköröket, eredményes

felkészítést tanulmányi versenyekre. � Nyári táborokat, sítábort. � Külföldi tanul-

mányutakat (Ausztria, Anglia, Franciaország, Németország, Erdély)  � A gimnáziu-

mok hagyományos ünnepségeinek emlékezetes megrendezését (gólyabál, szalag-

avató, ballagás) és számos közös programot.  � Mozgalmas diákéletet.      

Az érdeklődők számára felvételi előkészítő foglalkozásokat is tartunk. Minden

leendő diákot és szüleiket szívesen látjuk ismerkedésre, beszélgetésre, tapaszta-

latszerzésre. Címünk: 1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9. Tel/ fax: 230-6679

– BOROSNÉ DR. KÉZY ZSUZSANNA igazgató

FELVÉTELI A KÁROLYI ISTVÁN 12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBAN

OM azonosító: 034 863. Igazgató: Tiszavölgyi Jánosné

Pályaválasztási felelős: Csatlósné Miklós Anna igazgatóhelyettes

Telefon/ fax: 369-3627, E-mail: info@kig.hu, Honlap: www.kig.hu

Gimnáziumunk nevelőtestülete törekedett egyéni arculatának kialakítására, hogy

vonzó legyen a kerületben és az agglomerációban élők számára egyaránt. Ma már

elmondhatjuk, képzési struktúránk elsősorban az iskolai hagyományokra épül, s

igyekszik rugalmasan reagálni a szülői elvárásokra és a társadalmi igényekre. A

szülői közösség elvárja a gimnáziumtól, hogy segítse a fiatalokat a társadalmilag

és önmaguk számára is értékes célok megtalálásában, s azok eléréséhez szüksé-

ges tudással vértezze fel őket. Bízunk benne, hogy a hozzánk járó diákok olyan fel-

készítést kapnak a felsőfokú tanulmányokra, amelyek versenyképesek más gimná-

ziumokkal. Célunk, hogy minél több végzős diák felvételizzen sikeresen felsőfokú

intézményekbe, tegyen eredményes érettségi vizsgákat és legyen nyitott környe-

zetének problémáira, s tevékenyen vegyen részt a közéletben. 

Ennek érdekében a 9-10. évfolyamot több szempontból is erősítő felzárkóztató

tanéveknek tekintjük. Emelt óraszámot kapnak diákjaink az első idegen nyelvből,

míg a közismereti tárgyakból tehetséggondozásra és az ismeretek kiegyenlítésére

törekszünk. Erre ingyenes konzultációs lehetőségeket biztosítunk.

Különös figyelemmel kezeljük az informatikai műveltségük gyarapítását. 10. év-

folyamon igényeknek megfelelően ECDL vizsgára készítjük fel tanítványainkat. Ez-

zel a lehetőséggel a gimnazisták 90%-a él. Diákjaink közélete szervezetten a diák-

önkormányzat vezetésével zajlik. Pillanatok alatt eltelik egy tanév: gólyatábor,

Károlyi Napok, Gólyák bemutatkozó bálja, Szalagavató ünnepség, Karácsonyi vára-

kozás, Farsangi rendezvények után az osztályaink egyéni színdarabokkal lépnek fel

a Károlyi Pódium színpadán. 

Nyitott kapu: iskolánk honlapján tájékozódhatnak a bekerülés feltételeiről. Ter-

mészetesen minden információnál többet jelent a személyes találkozás, eszmecse-

re. Erre mi a nyitott kapuk rendezvényein teremtünk alkalmat, amelyre ezúton is

tisztelettel meghívjuk. Találkozunk Önnel és gyermekével november 12-én a Károlyi

István Gimnázium Aulájában.

A középiskolánkba jelentkező tanulók közös központi felvételin vesznek rész,

melyre 2008. december 10-ig nálunk is lehet jelentkezni a gazdasági irodában be-

szerezhető nyomtatványon.

Annak érdekében, hogy minél sikeresebben éljék meg gyermekeink a központi

feladatlap kihívásait, felvételi előkészítőt szervezünk magyar nyelv és matematika

tantárgyakból. A felkészülés középpontjában a kompetencia alapú feladatmegol-

dások mellett figyelmet fordítunk a lexikális, és klasszikus tantárgyi ismeretekre

is. Ez a felkészítő munka 2008. november 3-án és 4-én kezdődik. 10 héten keresz-

tül intenzíven folytatódik.

A központi felvételi időpontja: 2009. január 24.

Ekkor egységes felvételi követelményeket tartalmazó olvasás-szövegértési, és

matematikai gondolkodtató feladatokat oldanak meg. Feladatlaponként 50-50 pont

érhető el. Iskolánk a szerzett pontokat beszámítja a felvételin szerezhető pontok

közé. A kijavított dolgozatok és értékelő lapjaik átvehetők: 2009 február 12.

A felvételi lapok 2009. február 20-ig be kell, hogy érkezzenek a középfokú intéz-

ményekbe. Szóbeli felvételi elbeszélgetésen azokat a tanulókat várjuk, akik a sze-

rezhető pontok 50%-t elérték. Azaz 100pont feletti a teljesítményük. 

Pontszámítás:

1. Hozott pontok: 7. oszt. év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei:

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika és

kémia tantárgyakból. Összesen: 70 pont.

2. Központi írásbeli feladatlapok megírása gimnáziumunkban kötelező. Mindkét

tantárgy szerezhető pontjait beszámítjuk. Így a tanulók összesen 100 pontot

érhetnek el.

3. Szóbeli elbeszélgetésen 30 pont adható. Mivel a hozzánk jelentkező tanulók

emelt óraszámban tanulják az első idegen nyelvet, ezért az idegen nyelvi kife-

jező képességüket és szókincsüket egyszerű beszélgetés formájában mérjük

fel: 10 pont.

Szituációs beszélgetésben lehetőségünk van megismerni a felvételiző diák

véleményalkotási képességét, érvelését, helyzet felismerését. Ezért is 10 pont

kapható maximálisan. Az általános műveltséget feltáró feladatok megoldásáért is

10 pont szerezhető. Összesen 200 pont szerezhető.

Rangsorolás: Azonos pontszám esetén a törvényi előírásoknak megfelelően a

hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek. Fontosnak tartjuk a családok ragasz-

kodását iskolánkhoz, ezért a testvérpárok is előnyt élvezhetnek. Ugyanezeket az el-

veket valljuk, ha belsős jelentkezés esetén alakul ki pontazonosság.

Minden érintett 8. osztályos diáknak sikeres felvételi eljárást kíván: 

– KÁROLYI ISTVÁN 12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM NEVELŐTESTÜLETE
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 folytatás a 4. oldalról

F E LVÉ T E L I  K Ö V E T E L M É N Y E K

Hozott pontok
Szerezhető pontok

Tantárgy         Írásbeli (x)        Szóbeli (x)
Megjegyzés

A hozott pontok számítása a

7.o év végi és a 8.o félévi

eredményei alapján

történik. A számításba vett 

tantárgyak:

magyar nyelv

irodalom

idegen nyelv

történelem

matematika

biológia

magatartás

szorgalom

A hozott pontok 

maximuma: 30 pont

magyar nyelv 

és 

irodalom

matematika

x

központi 

feladatlap

x

központi 

feladatlap

x

szövegértés,

elbeszélgetés

x

alapvető 

szaktárgyi

ismeretek

A szóbeli vizs-

gák

időpontja:

2009. február 

26-27.

30 pont + 30

pont

15 pont + 15

pont

A szerezhető

pontok

maximuma: 

90 pont

folytatás a 27. oldalon!
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Rendőrségi hírek

CSALÁDI HAGYOMÁNY A BŰNÖZÉS

Sorozatos gépkocsifeltörések elkövetői akadtak rendőrkézre októberben. A 20 éves B. Lajos főként kiste-

hergépkocsik, munkagépek utasterét fosztotta ki az elmúlt időszakban. A nyomozás során a rendőrök kiderí-

tették, hogy ő gyanúsítható tíz újpesti eset elkövetésével is. Fosztogatta az autókat az Árpád úton, a Bocskai

utcában, a Király utcában, a Deák utcában is, hogy csak néhányat említsünk. Az ablakok betörésével keletke-

zett rongálási kár általában 10 és 50 ezer forint között volt, a megszerzett flexek, szerszámgépek és egyéb ér-

tékek pedig sokszor a félmilliós, milliós összeget is meghaladták. Egy esetben például a Liszt Ferenc utcából

1,5 millió forint értékben lopott el a fiatalember. B. Lajosnak nem ez volt az első találkozása a rendőrhatóság-

gal, korábban is követett el bűncselekményeket, büntetett előéletű. Mégis, az újpesti rendőrök megszavazták

neki a bizalmat, mondván, hogy ha nem él vissza a helyzettel, szabadlábon védekezhet, míg az eljárás folyik

ellene. De nem tudott felhagyni életmódjával, s ismételten elkövetésen kapták, ezúttal a VII. kerületi rend-

őrök. Így a rendőrség a legutóbbi bűncselekmény után előzetes letartóztatásba helyezte B. Lajost. 

Ugyanezen időszakban idősebb B. Lajost, a fiatal bűnöző édesapját is elfogták az újpesti rendőrök, szintén

autófeltörésért. A közel ötven éves férfi kifinomultabb módszerrel dolgozott, lényegesen kisebb kárt okozva

az autókban, mint fia. Idősebb B. Lajos a gépkocsi ablakát körülölelő gumikédert vágta el és húzta ki, így az

ablakot egyben kiemelte, s amit az autó utasterében talált, azt is elvitte azon nyomban. Hozzá a rendőrök egy

igazoltatás során jutottak el, amikor is két zsákot cipelt az utcán, amelyek telis tele voltak szerszámgépekkel.

Bűncselekmény gyanújával azon nyomban előállították a férfit, majd közben, míg tartott a kihallgatása a

rendőrségen, bejelentés érkezett a Nyár utcából, hogy egy gépkocsit feltörtek, onnan szerszámgépeket lop-

tak el. B. Lajos beismerte a bűncselekmény elkövetését. Mivel hasonló módszerekkel már történt autófeltörés

az elmúlt időszakban Újpesten, ezen ügyekkel is összefüggésbe hozták a férfit. Kiderült, bizonyíthatóan tizen-

két esetben követett el hasonló bűncselekményt. A talált árut töredékáron rendre még az elkövetések napján

eladta piacokon. Idősebb B. Lajos szabadlábon védekezhet. 

TETTEN ÉRT BETÖRŐ

J. Csaba, aki még csak idén töltötte be a tizenkilencedik életévét, fiatal kora ellenére szintén nem ismeret-

len a rendőrség számára. Ezúttal a Kassai utca egyik házánál próbálkozott. Egy első emeleti lakásba szere-

tett volna betörni, ehhez fel is mászott az erkélyre, ott a redőnyt kellett első akadályként leküzdenie. Mi-

közben próbálta felfeszíteni a redőnyt, a lakásban lakók felébredtek és azonnal értesítették a rendőröket.

Ők néhány perc alatt a helyszínen voltak, azonnal elfogták a betörőt. Zsákmányra nem lelt, ellenben vádat

emeltek ellene. 

ÉPÍTKEZÉSRŐL LOPTAK

B. István, K. Gábor, M. István és P. Tamás budapesti és dunakeszi lakosok ellen indítottak eljárást az újpes-

ti rendőrök nemrégiben. Történt ugyanis, hogy szeptember végén az Újpesten épülő vízi élményparkhoz kö-

tődő szálloda teremgarázsából – amelyet egyelőre építési anyagok tárolására használtak – építőanyagokat

loptak el egy hétvégén. A bejelentés után még aznap, illetve másnap hajnalban is folytatták az adatgyűj-

tést a rendőrök, így jutottak el a feltételezett elkövetőkhöz. Házkutatást tartottak, ahol az ellopott anyagok

jelentős része előkerült. A kár körülbelül háromszázezer forint, a rongálás pedig 15 ezer forint kárt okozott.

S hogy mi minden tűnt el? Például több vödör vékony vakolat, alapozó, nagy halom álmennyezet tartó ke-

ret és gipszkarton álmennyezet lapok.  Az ügyben jelenleg a kirendelt szakértők véleményére várnak a

rendőrök, a gyanúsítottak szabadlábon védekeznek. 

KÖZLEMÉNY

Kézigránát az újpesti
MSZP udvarán 
Éles kézigránátot helyeztek el szélsőségesek az

MSZP Újpesti irodájának udvarán, csak a véletlenen

múlt, hogy a robbanó szerkezet nem lépett

működésbe! 

A párt vezetése minden mérsékelt és józan gon-

dolkodású embert arra kér, hogy közösen fejezzük

ki ellenérzésünket minden a fennálló demokrati-

kus rendszer ellen irányuló támadással szemben!

Nyilvánítsuk ki akaratunkat együtt az erőszak

minden formája ellen! Ítéljük el azokat a politikai

erőket, amelyek akár verbálisan, akár megjelené-

sükben a militarizmus táptalaját nyújtják a szélső-

séges elemeknek!

Továbbá nem szolgálják a demokratikus rend-

szert azok az emberek, akik október 23-án fegy-

verbe szólítják a békés társadalmat. Súlyosan ve-

szélyeztetik az emberek biztonságérzetét, csök-

kentik az emberek biztonságba vetett hitét! Nem

szeretnénk olyan országban élni, ahol az embernek

attól kell tartani, hogy mikor, hol robbanhat fel egy

bomba, sajnos éppen elég ilyen hírekről a médiá-

ból tájékozódni. Békés, fejlődő Újpestet szeret-

nénk, ahol mindenki megtalálja a boldogulását!

Arra kérünk minden mérsékelt politikai erőt,

hogy szintén határolódjanak el a történtektől!

Tisztelettel: 

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

Október történelmi szomorúságaink hónapja. Halottakra, hősökre, mártí-

rokra és már eltávozott szeretteinkre emlékezünk ilyenkor. Így rendezte a

történelem és így a hagyomány. Október 6, október 23-a, majd már átlép-

ve novemberbe, 1-je, 2-dika, és 4-dike. A hónap utolsó harmadában és a

következő napok mindegyikén tartanak megemlékezéseket 1956 forradal-

máról, közben Mindenszentek és Halottak napja okán pedig a családok ró-

ják le kegyeletüket közeli hozzátartozóik nyughelyénél. Vannak azonban

sírok, amelyekre csak rokonok helyeznek virágokat, holott hivatalos szer-

vek, szervezetek is találhatnának módot a tisztelgésre az ott nyugvók el-

halványult emléke előtt. 

Amióta a forradalom évfordulója hivatalos nemzeti ünnep, a közvélemény

számára joggal tűnhet úgy, mintha a hajdanvolt eseménysornak csak mártírjai

és és ma is élő, volt ellenállói lennének. A koszorúzásokon áldozatok alakját,

helytállását idézik szónokok, bátor és büszke tettekre, testi és lelki fájdalmakra

emlékeznek az élők, a rendszerváltozást megélt bajtársak, akik megpróbáltatá-

saikért, igazságtételt, de legalábbis egyöntetű szolidaritást remélnek. 

Nem esik szó, vagy alig hallható méltatás egy bizonyos „harmadik had-

oszlop” emlékéről. Azokról, akik ott voltak, eszméltek, ágáltak, cselekedtek,

harcoltak és elítéltettek. Elszenvedték a börtönt, majd szabadlábon tengőd-

tek megbélyegezve a hatalom által, kitagadtatva általunk óvatosságból, az

„ez is valami 56-os volt” összesúgások számkivetettségében. De nem élték

meg a rendszerváltozást! Lehet, hogy a társ sem, aki a beszélőkre járt hoz-

zájuk és visszavárta őket rendületlenül. Helyezzük hát, legalább gondolat-

ban, e harmadik hadoszlop fakó periratokba szürkült forradalmárainak sír-

jára az emlékezés virágait.

– RÉTI JÁNOS

Olvasónk írta…

HARMADIK HADOSZLOP
Néhai Valkó László és sorstársai emlékére



FELVÉTELI A KÖNYVES KÁLMÁN GIMNÁZIUMBAN 

Az 1905-ben alapított Könyves Kálmán Gimnázium Újpest legrégebbi gimnáziuma.

Évszázados falai között az egyetemes kultúra magas szintű megismertetése a leg-

fontosabb feladat. Célunk, hogy az ismeretek, a tudás, a gondolkodás végzős diák-

jainkat alkalmassá tegye felsőfokú továbbtanulásra. A Könyvesben nagyon fontos-

nak tartjuk a tanulmányi eredményt, de azt is, hogy a mindennapokban olyan diák-

élmények szülessenek, amelyek felejthetetlenné teszik az itt töltött éveket. A gim-

názium 2005 szeptemberében ünnepelte 100. születésnapját. Az erre az alkalomra

megújult külsővel várja újonnan jelentkező diákjait. 

4 évfolyamos képzés: Két párhuzamos osztályban indítunk 4 évfolyamos képzést.

Mindkét osztályban emelt óraszámban tanulják az első idegen nyelvet. Az egyik

osztály humán, a másik osztály reál irányultságú lesz. A tanulók érdeklődésük sze-

rint jelentkezhetnek egyik vagy másik csoportba. A felvételi eljárásban a központi

írásbeli felvételit kell megírni. Szóbeli felvételi vizsga nincs. A jelentkezőket az

írásbeli eredménye és a hozott általános iskolai eredménye alapján rangsoroljuk.

Írásbeli felvételi időpontja: 2009. január 24. (szombat) 10 óra. Az írásbeli felvételi

vizsgára jelentkezés határideje: 2008. december 10.

A hozott pontokat a 4 évfolyamos képzés estében az alábbi tantárgyak 5., 6., 7.

év végi és 8 év félévi átlageredménye alapján számoljuk: magyar nyelv és irodalom,

matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tárgy. 

A központi írásbeli értékelő lapját 2009. február 12-ig minden felvételiző meg-

kapja. 2009. március 17-ig hozzuk nyilvánosságra az előzetes felvételi rangsort.

2009. április 22-ig értesítjük a tanulókat a felvételről, illetve az elutasításról. 

Előkészítő tanfolyamokat szervezünk magyarból és matematikából október kö-

zepétől február közepéig. 

6 évfolyamos képzés: Két párhuzamos osztályt indítunk. A hatosztályos gimnázi-

umban hosszabb képzési idő alatt elmélyültebb ismeretszerzésre nyílik lehetőség.

Az első két évben egységes alapozó oktatás folyik, a 9. és 10. évfolyamon matema-

tikából teljesítmény alapján osztjuk csoportba a tanulókat. Az utolsó két évben fel-

készülési lehetőséget biztosítunk az érettségi-felvételi vizsgákra. Diákjaink a má-

sodik idegen nyelvet – 9. osztálytól – tanulják. 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akiknek a tanulmányi eredménye

elméleti tárgyakból eléri a 4-es vagy 5-ös osztályzatot. 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli felvételit kell megírni. Szóbeli felvételi

vizsga nincs. A jelentkezőket az írásbeli eredménye és a hozott általános iskolai

eredménye alapján rangsoroljuk. A hozott pontokat az alábbi tantárgyak 5.év végi

és a 6.év félévi átlageredménye alapján számoljuk: magyar nyelv és irodalom, ma-

tematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret. 

A központi írásbeli értékelő lapját 2009. február 12-ig minden felvételiző meg-

kapja. 2009. március 17-ig hozzuk nyilvánosságra az előzetes felvételi rangsort.

2009. április 27-ig értesítjük a tanulókat a felvételiről, illetve az elutasításról. 

A 6 évfolyamos osztályba jelentkezők számára előkészítő tanfolyamot indítunk

matematikából és magyarból 2008 október közepétől 2009 február közepéig. Az

előkészítőre 2008. október 9-én (csütörtökön) 15-18 óra között lehet jelentkezni

az iskolatitkári irodában. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2009. január 23.

(péntek), 14 óra. Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2008. decem-

ber 10. Jelentkezési lap az iskola portáján igényelhető. 

További fontos tudnivalók: Nyári pihenő- és tehetséggondozó táborokat, művé-

szeti tábort, kerékpáros-, vizi- és sítábort továbbá csillagász-valamint gólya-tá-

bort szervezünk minden évben. Iskolánk az egyetlen olyan budapesti gimnázium,

amelyben csillagászati obszervatórium működik. 

Az iskola telefonszáma: 369-3388; fax: 399-2093. Címe: 1043 Bp., Tanoda tér 1. 

A gimnázium OM azonosítója: 035227 

Tagozatkódok: 4 évfolyamos humán: 01 

4 évfolyamos reál: 03 

6 évfolyamos képzés: 06 

– SÖMJÉN GÁBOR igazgató
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Újra itt van…

z iskola épülete október 11-én, szombaton ismét benépesült, de nem

gyerekekkel, hanem pénzintézeti munkatársakkal, vezetőkkel, vala-

mint az iskola dolgozóival. Sokan családjukat is bevonták a közös

munkába. Mintegy 150 ember dolgozott: kertet ástak, bokrokat

nyestek, fákat, tujákat ültettek, folyosókat, tankonyhát, könyvtárt, kapukat

festettek, bútorokat szereltek.

Az idő is kegyes volt, a ragyogó napsütésben hamarosan megszépült az

udvar, a bejárati kapu, s kora délutánra szinte valamennyi terembe új bútorok

kerültek. A könyvtárban a vadonatúj fenyőpolcok, szekrények, asztalok – re-

ményeink szerint még inkább – olvasásra csábítják tanulóinkat.  A frissen

festett tankonyhát új tűzhelyekkel, edényekkel tettük még hasznosabbá,

jobbá és az új függönyök, terítők kellemessé, otthonossá varázsolták a helyi-

séget.

A vidám, barátságos hangulat mindenkit gyors és jó munkára sarkallt, sen-

ki nem az órát nézte, hanem az volt a cél, hogy az eltervezett feladatokat el-

végezzük. Ott volt és dolgozott a bank vezetése, az angol vezérigazgató Mark

Arnold és közvetlen munkatársai, az oktatási-, pénzügyi- és humánerőforrás

igazgatók is, akik jó példával jártak elöl a munkavégzésben. Az iskola gyógy-

pedagógusai, asszisztensei, technikai dolgozói már előző nap megteremtet-

ték a szombati munka feltételeit, előkészítettek mindent, hogy a másnap

minden zökkenőmentes legyen. A jól végzett és eredményes munka végén

gulyáslevessel és almás pitével vendégeltük meg segítőinket.

Ahhoz, hogy ez a nap ilyen jól sikerüljön támogatott bennünket a Praktiker,

ahonnan talicskákat, ásókat, lapátokat és egyéb szerszámokat kaptunk aján-

dékba. Az általunk főzött gulyás mellé sütemény is készült valamennyi részt-

vevőnek. A jelenlévők valamennyien a jól végzett munka örömével szívükben,

s zsibbadó fáradtsággal izmaikban fejezték be a napot.

Hétfőn tanulóink igen meglepődtek, hiszen egy tovább szépülő, barátsá-

gos „új” iskolába érkeztek. Bízunk benne, hogy az egyre, megújuló környezet

újabb lendületet ad a tanulásnak, s hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek öröm-

mel, jó érzéssel jöjjenek iskolába, s napjaik kulturált környezetben, jól fel-

szerelt termekben teljenek.

Ezért köszönet mindenkinek, aki részese volt a szombati napnak.

– GRUSZNÉ NOVOTNY KATALIN igazgatóhelyettes

…a Törődés Napja és újra – immár második alkalommal – eljöttek

egy újpesti bank dolgozói az Újpesti Speciális Általános Iskolába,

hogy konkrét munkával és anyagi támogatásukkal bizonyítsák

önzetlen segítőszándékukat, elkötelezettségüket a másság tol-

erálása, a sérült gyermekek megsegítése érdekében.

A

Biblia Ünnep programja 2008. no-

vember 8-án az Ady Endre Művelő-

dési Központban: (Tavasz u. 4., az 

újpesti metróvégállomásnál) 16:00–

18:00 Megnyitó, kórusok éneke,

vetítéses előadás a Szentföldről,

lelkészek imája, baptista kamara-

kórus, versek. (Gyermekeknek kü-

lön foglalkozás!) 18:30–20:30 Kon-

certek: Szövetség Együttes, Sillye

Jenő és barátai. Mindezek alatt

Rajz- és Biblia-kiállítás, valamint

könyvvásár



A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe november 10-ig .  Levélcímünk: Újpesti  Napló szer-
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KÖSZÖNIK

A Nagyvárad-Liget Lakópark Gyermekeiért Egyesület megköszöni támogatóinak,

hogy szja. 1% felajánlásaik alapján 2007. évben 96 624 Ft folyt be bankszámlá-

jára, mely összegből kizárólag a bankszámla fenntartásának költségei kerültek

kifizetésre. 

dr. Kaszai Viktória, az Intéző Bizottság elnöke, képviselő 

A Partőrség Egyesület megköszöni a támogatóknak a 2007. évi SZJA 1% felajánlá-

sokból kapott 52 443 forintot, melyet teljes egészében az alapszabályban megha-

tározott célra: a vízi figyelő-mentő szolgálat működtetésére használt fel. Adószá-

munk: 18115240-1-41 Dombiné Cseh Gabriella, elnök

Tisztelt Támogatók! A Vitéz Halassy Olivér Sport Alapítvány (1042 Budapest, Petőfi

u. 4-6., adószám: 18047338-1-41) kuratóriuma nevében megköszönöm támoga-

tóinknak, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával segítették az alapítvány céljainak

teljesülését. A 2006. évi személyi jövedelemadóból 2007. évben felajánlott össze-

get: 65 312 Ft-ot a Városi Sportiskolában sportoló gyermekek részére edzőpólók

vásárlására,  emblémázására fordítottuk. – Farkas Ferenc, a kuratórium elnöke

Tisztelt Támogatók! Az Újpest Sport Club (1042 Budpest, István út  17-19., adó-

szám: 19709965-2-41 ) nevében köszönetet mondok  mindazoknak, akik személyi

jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. A 2006. évi személyi jö-

vedelemadóból 2007. évben 117 495 Ft támogatásban részesültünk, amit a Halassy

Olivér Sportközpont részére sportszerek vásárlására fordítottunk. Eddigi támogatá-

sukat megköszönve kérem, hogy a jövőben is gondoljanak egyesületünkre az 1%

odaítélésénél. – Pétery Pál, elnök

A Tungsram Férfikórus Alapítvány köszöni adakozóinak a 2006. évi, 2007. év végén

megkapott 387 627 Ft összegű szja 1%-ot, amelyet a vidéki fellépések buszköltsé-

geire fordítottunk. – Az Alapítvány
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